
الجمعة  1  ت�شرين الأول  2010

موقف الغاوون
اكت�صف الكاتب محمود �صريح 19 ق�صيدة مجهولة 
لل�صاعر الراحل توفيق �صايغ بخط يده، فكتب لها 
لإ�صدارها  الرّي�س  ريا�س  للنا�صر  واأعطاها  مقّدمة 
في كتاب. لكن العجيب، اأن الرّي�س لم ُي�صقط مقّدمة 
اأي�صًا  اأ�صقط ا�صمه  الكتاب، بل  �صريح فح�صب من 
كمكت�صف للق�صائد... نا�صبًا العمل - بهذا ال�صكل 

- اإلى نف�صه!
هذه الحكاية التي تعود اإلى العام 1990، والتي ل 
اأخيرًا  قام محمود �صريح  �صيئًا،  اأح��ٌد  يعرف عنها 
بك�صفها في كتابه الجديد ال�صادر لدى »دار نل�صن« 

بعنوان »التوفيقّيات المجهولة«.
وكما تّم التعتيم على الحكاية قبل 20 عامًا، تّم التعتيم 
عليها اليوم اأي�صًا، ُمراعاًة للنا�صر المعروف! فجميع 
الذين تناولوا الكتاب لم ُي�صيروا ل من قريب ول من 
اأن �صريح كتب  ال�صطو هذه. رغم  اإلى حكاية  بعيد 
راأ���س مقّدمته،  الكتاب، بل وفي  الق�صة في مدخل 
هذه  على  النا�س  لإط���اع  منه  كرغبة  يبدو  م��ا  ف��ي 

الحكاية.
بالطبع، اأ�صئلة كثيرة ُتطَرح هنا: هل حاول �صريح 
مقاًل  يكتب  اأو  بيانًا  ين�صر  اأن  ال�صطو  ح�صل  ي��وم 
يك�صف فيه تفا�صيل هذا ال�صطو فلم ُيفلح في ن�صره 
ب�صبب البروتوكول الأ�صود المعمول به بين المنابر؟ 
ل الن�صحاب وعدم المواجهة؟ واإذا كان  اأم اأنه ف�صّ

الأمر كذلك، فلماذا اليوم؟
بالطبع حكاية ه�صم النا�صرين العرب لحقوق الكّتاب 
لجهدهم  ح��ك��اي��ة ه�صمهم  ل��ك��ن  م��ع��روف��ة،  ال��م��ادي��ة 
التاأليفي والبحثي اأمر اأكثر خطورة، خ�صو�صًا اأننا 
نا�صر  يمار�صه  الذي  الترهيب  تفا�صيل  اليوم  نقراأ 
»دار ال�صروق« �صّد المترجمة هالة �صاح الدين... 
اأو ما فعله مع المترجم اأبو بكر يو�صف حيث اأ�صقط 
اأعمال  من  ترجمها  مجّلدات  اأربعة  عن  كّليًا  ا�صمه 

ت�صيخوف، بدعوى اأن ذلك »ُعرف اأوروبي«!!
ُيجلِّل  ال��ذي  ال�صواد  ه��ذا  العربي  النا�صر  يكفي  األ 

�ُصمعته، لي�صيف اإليه �صوادًا جديدًا؟
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»النقد«  ق��راءة  في  اأكثر  لُت  توغَّ كّلما 
»العربي« »الحديث« )الكلمات الثاث 
فاأكثر  اأكثر  فهمُت  بين مزدوجات!(، 
والقديم على  الحديث  العربي  ال�صعر  م��اأزق  ُعمَق 

ال�صواء.
مًا  وبينما يكون النقد، في الحالت الطبيعية، ُمقوِّ
لأزمة الأدب، ي�صبح لدينا جزءًا من هذه الأزمة، 

بل الجزء الأهم منها.
ي�صيع  وهكذا  عثرة.  اإل��ى  الج�صر  يتحّول  هكذا 

الإنجاز با �صوء كا�صف.
نقدنا  بف�صل   - ت��ح��ّول  العظيم  ال�صعري  تراثنا 
اأك��وام خ��ردة ُت�صنَّف،  اإل��ى  التافه -  الكا�صيكي 
اأي  بل ُتفَرز مديحًا وهجاء وغ��زًل وف��خ��رًا... با 

محاكمة فل�صفية لمعنى هذه الأغرا�س.
وتجربتنا ال�صعرية الحديثة المهّمة - بف�صل نقدنا 
الجتراري المّيت - بقيت مجّرد تهويمات با اأي 

روؤية جديدة.
لكن، هل يعي�س ال�صعر با نقد؟

يتعّلق  كطفيلّي  للنقد  ال�صبياني  فهمنا  في  األي�س 
بعربة ال�صعر قبل اأن ي�صوطه الحوذي - والتعبير 

اإنجازنا  م��ن  كبير  ل��ج��زء  تدميٌر   - قّباني  ل��ن��زار 
ال�صعري نف�صه؟

من  كبير  ل��ج��زء  غيابًا  ال��ح��ّي  النقد  غ��ي��اب  األي�س 
ال�صعر الحّي اأي�صًا؟

نقراأ ما ُيكتب في �صفحاتنا الثقافية - واأنا هنا ل 
فا  ر -  م�صوؤوليتي كمحرِّ اأب��دًا من  نف�صي  اأُعفي 
هات لفظية تتجلبب بم�صطلحات منزوعة  نجد اإل ُترَّ
ال�صياق، ل رائحة فيها للحياة، اأو لاأفكار، اأو حتى 

لانطباع الحيوي.
فلنقراأ هذا المقطع مثًا لمقال يتناول تجربة وديع 
�صعادة، وهو لي�س الأ�صواأ في المقال، ولن اأذكر 
ا�صم �صاحبه كي ل اأظلمه باختياره، وحده، دون 

ٍة ل تختلف عنه كثيرًا: بقيَّ
»ه����ذا الأ����ص���ل���وب، ف��ي غ��راب��ت��ه واأ���ص��ال��ت��ه، يقوم 
ح��ق��ًا ع��ل��ى غ��واي��ة ج��م��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة، ت��ج��ذب��ن��ا اإليها 
والت�صّظي.  الن��زي��اح  على  طاقة  م��ن  تختزنه  بما 
على  فريدة  قدرة  ُيخفي  �صّفاف، �صاٍف،  اأ�صلوٌب 
فيها  تتحّرر  التي  الفائقة  الخّفة  ب�صبب  التخّفي، 
دللته من مدلولتها، وتعبر كظال، ل تترك اأثرًا 
�صوى ومي�س اختفائها. في هذا التا�صي، تنمو 

خارج  طليقًة،  ك  وتتحرَّ ل�صعادة،  ال�صعرية  الحالة 
الم�صتوى الدللي والنحوي للكلمات«!!

ماذا يعني هذا الكام؟ بل ماذا يعني هذا ال�صخف؟ 
وهل تجربة وديع �صعادة قاحلة اإلى هذه الدرجة 

كي ل ن�صتطيع ا�صتخراج اأفكار نقدية حولها؟
اعتباطيًا  لي�س  المقطع  ل��ه��ذا  اخ��ت��ي��اري  بالطبع 
مقدار  على  وا�صح  مثال  تقديم  ف��م��رادي  تمامًا، 
ال��رديء  »النقد«  اإلحاقه  ي�صتطيع  ال��ذي  التدمير 

بال�صعر الجّيد.
فقارئ هذا المقال - اإذا ا�صتطاع متابعة القراءة 
حقًا - لن ُيفّكر بعد اليوم بمدِّ يده اإلى رّف مكتبة 

يرقد فيه ديوان لوديع �صعادة.
باأنها  خطورتها  تكمن  ��رة  ال��ُم��ن��فِّ ال�صطحية  ه��ذه 

تحاول الإيحاء بالُعمق، في حين اأنها ل �صيء.
ذات يوم كتبت »ناقدة« عن ديوان اأحد الأ�صدقاء 

قائلًة الآتي: »ملُحه قليل ود�صم«!!
»الناقدة«  تق�صده  عّما  �صاخرين  ت�صاءلنا  يومها 
بمثل هذه الجملة الُمفذلكة الغبّية؟ والتي نجد لها 

اأمثلة ل ُتح�صى في �صحافتنا الثقافية.
اأما »النقد« الذي يخرج في كتب لدينا، فهو لي�س 

اأف�صل حاًل، فبع�صه تجميع لمقالت �صطحية )ما 
المقال(  ه��ذا  ف��ي  الكلمة  لهذه  ا�صتخدامي  اأك��ث��ر 
الجمع  لهذا  تبريرّية  مقّدمة  م��ع  وه��ن��اك  هنا  م��ن 
ال��ع�����ص��وائ��ي، وب��ع�����ص��ه الآخ����ر م��در���ص��ّي )ولي�س 
ال�صعر كما  خ لمراحل تطّور  يوؤرِّ اأكاديميًا حتى( 
خ لتطّور موديات ال�صّيارات بال�صنة واللون  ُيوؤرَّ
وال�صكل. والقليل القليل، النادر النادر، فيه فكرة 

ف عندها. ما ت�صتحّق التوقُّ
اأنا اأ�صاأل: اأين هو النقد الحّي؟

ال�صاعر  ال��ذي يجعل  العبقري  النقد  اأي��ن هو ذلك 
في  النظر  ُيعيد  يجعله  ال���ذي  نف�صه؟  م��ن  يجفل 
يحّب  اأو  قليًا  نف�صه  يكره  يجعله  ال��ذي  تجربته؟ 

نف�صه قليًا؟
... نحَو نقد عربي حّي.

نعم نعم اأنا اأق�صد: نحو �صعر عربي حّي.

َفْرق
في علم النف�س نقول: قتل الأب.

في ال�صعر: قتل الآباء.

يكتبها
ماهر �شرف الدين

اأّيها ال�شعر اأّيها النثر

البحرين عام  ف��ي  ول��د  ال��ذي  ال�صاعر  قا�صم ح��داد  اإن��ه 
م��ن خ��ارج  ال��وط��ن،  م��ن �صوى  اأو  1948، وم��ن هناك 
الإطار، جاء كتابه »الغزالة يوم الأحد«، في »من�صورات 
اإلى  اأ�صيف  2010 في بيروت. وه��و، كما  اأول��ى  ال��غ��اوون«، طبعة 
اإل  ال��ق��ارىء  على  وم��ا  �صطور،  اأو  كلمات  اأو  »���ص��ذرات«  العنوان، 
اأو متن الورقة، واأن يتفّرج اأو يذوب  اأن يكون على متن المركب، 
في المقاطع في اليمِّ من الأق��وال، في العباب، واأن يتذّوق الأفكار 
والنب�صات والموجزات والمعاني التي تختبىء في ما عند الموؤلف 
من الطرائف ومن اأدلة ومدلولت حتى بلغ الرقم �صابحًا في ذاته في 
ف اأمثاًل. وهذه الأمثال متراكبة  قطعة، اأو ما ُي�صنَّ رع�صاته، 313 
ات من �صنع الراحة الذهنّية، ولنا اأن ن�صافر  ولنا اأن ندعوها تاأمُّ
على الق�صب، على مجموعة من العزف على وتر الدخول اإلى معبد 
المواقف، واإلى خطابة من نوع جلل، واأن نقع في النخطاف. واأن 
نذهب كما يروي ال�صاعر، على وتيرة الن�س من �صربة اإلى اأخرى 
اإل��ى حيث  الغزالة  ق��رون  على  ن�صعد  واأن  اأختها  اإل��ى  وم��ن �صنعة 

ال�صاعر كاأنه في عرزال، في غرفة مفتوحة على ال�صوء.
وقا�صم حداد هذا فّنه، وتلك دروبه نحو كروم الكتابة واأن يح�صل 
اأنه  له وما حدث يوم الأح��د، من  منها على عناقيد. وهو ما جرى 
بالقلم راح يخّط ويخّط واإذا بين يَديه، بين ذراَعيه دالية خلف دالية 
ومن ثم له الحّرية اأن يقطف ويقطف واأن يحمل ال�صال الماأى واأن 
ي�صّف العنب قبل اأن ياأتي الناطور الخيالي، واأن يقفز قفز الغزالة 

من كاأ�س اإلى كاأ�س ومن َجّل اإلى َجّل اإلى ب�صتان.
ون��ح��ن معه دائ��م��ًا وف��ي ج���واره دائ��م��ًا، وف��ي حما�صة لما تحتوي 
المقاطع من تناق�صات �صعيدة، ومن توفيق في الربط وفي الو�صول 
ننطلق  اأن  بحرّي وعلى  مقعد  على  نجل�س  اأن  واإل��ى  ال�صدمة،  اإل��ى 
اأب��واب الأن�س، واإل��ى رائحة ال�صعر التي  في نزهة اإلى الأم��ام، اإلى 
تنبع من هذا المطبخ، من هذه المفاجاآت التي في معظمها تك�صف 
اأدواته،  اأن ال�صاعر يزدان بال�صرر، وباأنه يدفع  عن ال�صريرة وعن 
يدفع نف�صه نحو الحكمة ونحو اأن ُيرينا �صعاع هذه الحكمة. ولعلنا، 
في  الأ�صلوب  ندرك هكذا  الأنفا�س،  الطويل  اإيقاعه  على  نم�صي  اإذ 
التاأليف، له وقعه وله اأثره وله و�صمه الذي يطبع العقل ويخرج من 
القلب، من قلب الدالية ومن قلب ال�صاعر الذي يحفظ التراث والذي 
اأكيدًا، عبر هذا التراث ي�صل اإلى العلبة، علبة المجوهرات، وعلبة 
التراث. وكاأنما قا�صم حداد في تركيزه على الطريقة تلك لديه، اإنما 
يكمل بع�س الطرائق ال�صابقة، واإنما يحفل باأن ير�صينا واأن يدّلنا 
على تلك الكثافة الدغلية، وعلى تلك النعمة التي ن�صادفها في كتابه، 

ونحن نلتّذ بما ياأخذنا اإليه وما يمازجنا من خاله، من خمر ومن لون 
قزحّي، ومن قول د�صم.

حواليه  من  وي�صطاد  يطوف  الطوفان،  اآخ��ر  في  ح��داد  قا�صم  اإن 
وغمد  الحقيقة  غمد  الغمد،  في  التنزيل  ومن  الأب��ع��اد،  من  �صروبًا 
التجربة التي له، وهي تنت�صب اإلى الحّرية، اإلى النفات ول يعبث 
ول ي�صطرب، بل عنده الم�صاألة المحكمة والمعنى الذي له قالبه وله 
رتبة  اإل��ى  الجمود  رتبة  من  تن�صرف  والتي  المتحّركة  النغمة  تلك 
الموعظة. وك��اأن قا�صم ح��داد، بما اختبر ومّر وقّل ودّل، يطّل في 
محرابه هذا، اإطالة ال�صاعر اأو الكاتب المحترم، وكان ما كان من 
اإلينا باقة متينة من الورد  اإلى رحلة بين الأزه��ار، وهو قّدم  رحلة 

هة للنهو�س منذ الآن. والأ�صواك، باقة حالمة ومنبِّ

تف�شيل �شاعر على غيره
ومن قا�صم حداد اإلى نفر من ال�صعراء العرب الذين ينامون غالبًا على 
�صرير التراث، وعلى اأن ما يفعلون هو الحق، وهو ما على الآخرين 
اأن يتبعوه. واإنني اأنظر اإلى الزمن واإلى ال�صنين الأخيرة، ولي اأن 
اأرق�س على باط الق�صور التي في الكتب، وعلى كوني اأرغب في 
في  اأراق�صهن  واأن  الخرافات،  واآن�صات  الحكاية  �صّيدات  البطات 

الليل وفي النهار.
اإلى اأ�صماء تروج واإلى نقاط معلَّقة في �صقف المتعة  ولي اأن اأنظر 
و�صقف النقد. ولي اأن اأنظر اأي�صًا اإلى كون اأولئك ال�صعراء لي�صوا 
من النظرة في �صيء، ولي�صوا من ال�صواب في �صيء. وبع�س هوؤلء 
يتمّرن على الحكي وعلى اأن يحكي، واأن ي�صتر�صل جزافًا ثم جزافًا، 
واأن يعود اإلى البدء واأن يعود اإلى التكرار واأن يكون كاأنه ي�صّدق ما 
يفوه به وما يزرع من المجانية في محيطه وفي مجال�صه اأينما كان.

وعلى  الجميع،  على  البدر  طلع  اإذ  اأول��ئ��ك،  من  اأي  على  اأعتب  ول 
ن�صل  اأن  وفي  التحديق  في  نحن  ال�صّفاف  وب�صاطه  الخافت  ن��وره 
الم�صرقة، واإل��ى ما باح  ال�صعر هي  اإلى حيث جمرة  ال�صميم،  اإلى 
الباد  في  ولي�صوا  الخارج  في  هم  الذين  ال�صعراء  من  اأحدهم،  به 
اإل بغية زيارات، واإل تكون لهم اآراء في ال�صعر وال�صعراء من قبل 

ومن بعد.
هذا ال�صاعر كاأنه الجواب وكاأنه الحّجة الفا�صلة بين راأي وراأي وبين 
تف�صيل واآخر. وهذا التف�صيل ُي�صيب �صاعرًا من الحركة الحديثة، 
الحدة  نظرة  الزماء،  اإل��ى  الرفاق،  اإل��ى  ينظر  ب�صاعر  له  ول عاقة 
النبرة، وفي  عالية  قالها كلمة  الزائر  اأح��د. وذاك  له  ياأبه  وحيث ل 
ل �صاعرًا على غيره  ال�صهرة كان �صاهر فرن�صي و�صمع الزائر يف�صّ

من الذين يهمون بري�صاتهم، بمتاعهم وكاأنما ل اأحد األ يكون في 
مرحلة الغ�ّس وعدم ال�صدق، وفي مرحلة من الزهو الذي يتا�صى 
وتخمد جمرته ول �صيافة ول ما ياأكل ال�صيف من ال��زاد، من نار 
ال��ق��رى. وك��ان ال��زائ��ر يقلب دي��وان��ًا، وم��ن ال�صفحات ك��ان ي�صعد 

الطرب ويدفعه اإلى البيان واإلى التبيان.
***

ول اأزال عاقًا، كّلي الثقة لأن بع�س ال�صعراء هم كذلك، واأن بع�س 
وورق��ات  اأ�صفر  خريفًا  يتناثر  ثم  الظريف،  بال�صاعر  يلحق  الوعد 
على  اأو  المقفر،  الجّل  على  اأو  الر�صيف  على  القارعة  على  ملقاة 

الأر�س والتراب اأو على الزفت والطريق المغّطاة.
ول يلبث اأولئك على الوعد، وعلى اأن ال�صعر هو الخ�صم والحكم، 
وعلى اأن اللفتة اإلى اأحدهم رّبما يجب اأن ت�صتمّر واأن ُيراعى فيها 
كون ال�صاعر الفّذ هو الفّذ، واأن الق�صيدة التي هي �صنع المداد، وهي 
ق لها  التي ُي�صمع �صداها اإلى البعيد، اإلى الآفاق الرحبة، والتي ُي�صفِّ
النقد في المكان المنا�صب وفي الحلقات العلمّية المنا�صبة. واأذكر 
اأي زمن.  يكون وفي  اأن��ى  يتكّلم وح��ده،  ال�صعر  اأن  مثاًل على  هنا 
لعت  وكان اأن اإحدى المجات، وهي »جون اأفريك« �صبق لها اأن اطَّ
على مختارات من ال�صعر اللبناني مترجمة اإلى الفرن�صية. وكان اأنها 
تعريفًا بالمختارات تلك، وهي جرت في ال�صتينات، قّدمت ق�صيدة 
اإلى القارىء، من بين الكثرة، وهي »مغامرة نبع« من كتاب »ماء اإلى 
ح�صان العائلة« الذي فاز لدى �صدوره عام 1962، ب�»جائزة مجلة 

�صعر« ال�صنوية.
وكيف نفعل ونحن هكذا، بمن ل يكمل واجبه ول يعلو عن الواقع 
المترّدد المقام بين هذا وذاك ممن في التعليم وممن في النقد وممن 
على �صلة بملحمة ال�صعر وكيف تكون وكيف تجول في نطاق هنا 

ونطاق هناك.
�صك  ل  الملتب�س،  بالدور  القائمين  الُمف�صدين  بع�س  في  �صك  ول 
اإدراك وغير قدرة وغير معرفة،  اأنهم عاثرون واأنهم على غير  في 
ويجهلون كل الجهل ما يجري وما هو النهر الذي ُي�صفي الجمال 
التي تموج، وم��ا هي  على المنطقة حيث يكون، وم��ا هي الأم���واج 
الظنون والعبارات والم�صاحات والأ�صفار التي يعمد اإليها �صاعر ما 
اأو ناقد ما. ول نعتب ول ن�صكو. واإنما ن�صّفق للجّيد ولأن الحقيقة 
تنجلي ولو تدّثرت بالرماد ولو طغى الأ�صود على �صائر العامات، 
واأوه��م نفيه اأنه ال�صّد الذي ل ُيظهر ح�صنه اأي �صّد اأي ذراع من 
في  كما  ه،  خ���دَّ ر  ُي�صعِّ ال���ذي  ال��ج��ّب��ار  الملك  مظّلة  وم��ن  ال��م��روح��ة 

الق�صيدة العربية النّيرة الأبيات.
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المتنّبي،
ر�صم: عبد الله اأحمد.

ك ُكُثٌر من دار�صي المتنّبي وقّرائه في ن�صبة ق�صيدة  ُي�صكِّ
ْه...« اإليه. بَّ »ما اأن�صف القوم �صُ

والدليل الذي ُيقّدمونه على ذلك هو دائمًا �صعف هذه 
الق�صيدة.

لكني اأ�صتطيع اأن اأ�صيف �صببًا اأقوى لهذا الرف�س لدى محّبي اأبي 
بق�صيدة  الجزالة  �صاعر  ُيقَتل  اأن  يرف�صون  اأنهم  ومفاده  الطّيب، 

ركيكة.
ة بن يزيد العت�بي  بَّ فالق�صيدة المذكورة التي هجا فيها المتنّبي �صُ
د المتنّبي  ة، فاتك الأ�صدي، يتر�صّ بَّ ه، هي التي جعلت خال �صُ واأمَّ

ويقتله.
اأن ق�صيدة ركيكة  الراف�ص�ين فكرة  المتنّبي هنا لدى محّبيه  حال 

رًا بحجر. اأودْت ب�صاعر فحل، هي حال طّيار مات متعثِّ
لذا فالجمهور العربي غالبًا ما يقرن موت المتنّبي بق�صيدة مناق�صة، 

هي الميمّية ال�صهيرة، وتحديدًا بيتها الأ�صهر:
»الخيل والليل والبيداء تعرفني

وال�صيف والرمح والقرطا�س والقلُم«.

لكنني �صاأعتذر من كّل هوؤلء، واأنا ل اأقّل حما�صًة عنهم لتراث هذا 
ال�صاعر الفّذ، لأقول باأن لدّي الدليل على اأن تلك الق�صيدة »الركيكة« 

هي فعًا للمتنّبي، ولي�صت منحولة عليه.
كيف؟

اقراأوا هذا البيت من الق�صيدة:
»اإن اأوح�صتَك المعالي

ف�اإن�ه�ا داُر ُغ�رب�ْه«.

ال�صيكولوجي  للع�صب  ال�����ص��ّر  كلمة  يحتوي  ال��ب��دي��ع  البيت  ف��ه��ذا 
والوجودي ل�صعر المتنّبي كّله: الغربة.

وهذه الغربة لي�صت هنا بالطبع غربة النا�س في الأوط��ان، بل غربة 
النا�س في النا�س. لي�صت غربة التراب والح�صى بل غربة العقول 
والقلوب والأعين. وفي زعمي اأنها كانت داَر الأنا التي ع�صفت في 

�صعره. ولطالما خ�ّس المتنّبي غربته هذه باأجمل ال�صعر:
»وهكذا كنُت في اأهلي وفي وطني

في�َس غريٌب حيثما كانا« اإن النَّ
و:

»وما اأنا منهُم في العي�س فيهم
ولكن معدُن الذهِب الرغاُم«

و:
»اأنا من اأّمة تداركها الله

غريٌب ك�صالح في ثموِد«
... اإلخ.

وفي الحقيقة فهذه الغربة الفل�صفية العميقة لها �صالة �صعرية كاملة 
في ال�صعر العربي. بل اإن �صاعرًا عربيًا اأ�صيًا لم يُكّف عنها يومًا. 
واإن كانت اأحيانًا تاأخذ تعبيرات »قا�صية« تتجّلى في هجاء النا�س 
جميعًا، بما يمّثله هذا الهجاء من اختاف، وبالتالي افتراق وغربة. 

ولي�س اأ�صهر من بيَتين قالهما دعبل الخزاعي:
»ما اأكثر النا�س ل بل ما اأقلَّهمو 

الله يعلم اأني لم اأقل فندا 
اإني لأفتح عيني حين اأفتحها 

على كثير ولكن ل اأرى اأحدا«.

اأرى«(  ل  عيني...  )»لأفتح  العين  خال  من  النا�س  هجاء  وم�صاألة 
نقراأها لدى المعّري اأي�صًا:

»قالوا: العمى منظر قبيح
قلت: بفقدانكم يهوُن

والله ما في الوجود �صيٌء
تاأ�صى على فقده العيوُن«.

بل وعند �صاعر حديث ن�صبيًا هو اأحمد ال�صافي النجفي:
»عيني ترى ما ل يرون وعينهم 
ما ل اأراه ترى، ففي اأي عمى«؟

هذا الهجاء الذي ارتبط باأ�صكال عديدة للعمى والعماء، ُيظهر وعي 
هذه ال�صالة من ال�صعراء بهذا النوع من الهجاء الفل�صفي العميق 
اأن يكون  الذي بلغ ذروت��ه الكبرى مع بيت للمتنّبي نف�صه، ي�صلح 
عنوانًا لبحث كامل عن عاقة ال�صاعر بمحيطه ومكانته ودوره. ففي 
ر  يبرِّ الخيزلى...«،  ما�صية  كّل  »األ  ب�:  المبدوءة  لكافور  هجائّيته 

المتنّبي مدائحه ال�صابقة لكافور بالقول:
»وما كان �صعرَي مدحًا له
ولكنه كان هجَو الَوَرى«.

ل، هو بيت ين�صح  هذا البيت الذي يرى اإليه البع�س محاولًة للتن�صُّ
بمرارة لم ين�صح بها بيٌت اآخر. بيت ُيظهر ال�صاعر في حالة َهوانه 

ب ب�صعره. و�صعفه حين ُي�صطّر اإلى التك�صُّ
مدح  »م��ب��ادئ«:  ثاثة  على  المتنّبي  م��دائ��ح  قامت  م��ا  غالبًا  لذلك 

الممدوح، ومدح الذات، وهجاء النا�س.
العن�صَر  التقاوؤهما  ي�صّكل  واللذان  راأي��ي،  في  الأه��م  والعن�صران 
الثالث، هما مدح الممدوح وهجاء النا�س. اأو: مدح الممدوح بهجاء 

النا�س.
والبيت الآتي، الذي و�صفه الثعالبي في »يتيمة الدهر« باأنه »اأخزى 
الخزايا«، خير مثال على هذا القتران غير ال�صطحي وغير الُمرتَجل 

اأبدًا:
»لو ا�صتطعُت ركبُت النا�س كّلهمو 

اإلى �صعيد بن عبد الله بعرانا«.

نحن هنا في َقلب فل�صفة خطرة لم يجد المتنّبي بدًا منها، لي�صتطيع 
��ف��ة م��ن م��دائ��ح لأن��ا���س كان  ال��م��وؤلَّ ف��ي �صل�صلة خيباته  ال���ص��ت��م��رار 

يحتقرهم، وفي لحظات غ�صبه كان يدعو اإلى »ت�صريب اأعناقهم«.
المتنّبي يمدح �صخ�صًا بهجاء مايين. يمدح مفردًا بهجاء جمعه. 
ي المديح والهجاء ليجعل  ن« اأبو الطّيب في الخلط بين فنَّ ولذا »تفنَّ
منهما مادة واحدة ي�صخر فيها من كل �صيء حوله. فجميعنا قراأ ذلك 

البيت الأُلعبان الذي يقف على يَديه:
»وما طربي لّما راأيُتَك بدعًة

لقد كنُت اأرجو اأن اأراك فاأطرُب«.

اأق��رَّ  وال��ذي  معًا،  والهجاء  المدح  وجَهي  يحمل  ال��ذي  البيت  فهذا 
اح المتنّبي )كابن جّني والواحدي( با�صتبطانه ال�صخرية ب�صكل  �ُصرَّ
مق�صود، ياأخذنا اإلى ما هو اأبعد من م�صاألة اللعبة اللغوية، اإلى لعبة 
فل�صفية لعبها المتنّبي، ُمحاكمًا عبرها م�صيره ك�صاعر مهزوم غريب 

بين الدهماء.
اأعتقد باأن قراءة �صحيحة للمتنّبي - بل ولكل تراثنا العربي العميق - 
عليها النطاق من هذه النقطة. عليها اإعادة تحليل مفاهيم الأغرا�س 

ال�صعرية في و�صفها انعكا�صًا فل�صفيًا.
ففي »باب« الهجاء مثًا نحن ل نعرف في اأدب اأّمة من الأمم كل هذا 
التقذيع بالعامة كما لدى ال�صعراء العرب. ل نعرف �صعراء احتقروا 
الذين  ال�صعراء  اإن  بل  ال�صعراء.  اأجدادنا من  العوام كما احتقرهم 
بّجلوا ال�صعب وبطولت الدهماء )هل ننتبه اإلى اأننا على عك�س جميع 
الثقافات لي�س لل�صعر الديني اأي قيمة تاريخية واأدبية لدينا؟( طواهم 

الن�صيان كما »طوتهم �ُصليمى«.

ماهر �شرف الدين

نقد

رامبو،
ر�صم: عبد الله اأحمد.

ال��خ��ل��ود  اأب��ط��ال��ه ���ص��ف��َة  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر  ي��م��ن��ح �صك�صبير 
اإن�صان  اأن كل  اإل��ى درج��ة  الأجيال  عبر  وال�صتمرارية 
يرى نف�صه في ماأ�صاة اأو�صعادة هذا البطل ال�صك�صبيري 
الكاثار�ص�س  اأر���ص��ط��و:  ��اه  ���ص��مَّ م��ا  وه���ذا  م��ع��ه،  والتفاعل  ذاك  اأو 
)التطهير(. وقد ر�صم �صك�صبير �صخ�صيات م�صرحية »هاملت« وهي 
مّنا ل يرى  المعا�صر. فمن  اإن�صاننا  تحمل خلودها وتوا�صلها مع 
نف�صه في هاملت؟ ومن مّنا لم يمّر بالموقف الترّددي الوا�صح كما 
الملكة  ال�صخ�صيات،  بقّية  البطل؟ وهذا ينطبق على  الحال مع  هو 
والملك كلوديو�س وبولونيو�س، ليرت�س، ومن جانب اآخر الحكيم 

هورا�صيو رمز الحقيقة ونبل ال�صداقة.
والتاأثير الذي ابتغاه �صك�صبير من �صخ�صية اأوفيليا، رمز البراءة 
ل ذنوب الآخرين والجنون المتمّرد، اأدخل  والموقف النبيل وتحمُّ
�صخ�صيتها في جميع مجالت الإب��داع، وخ�صو�صًا ال�صعر والفن 

الت�صكيلي وال�صينما، اإ�صافة اإلى الم�صرح.
وحياتها  وبراءتها  وموقفها  جمالها  تناول  ال�صعراء  من  فالكثير 
وجنونها كجوهرة لق�صائدهم التي تمّيزت على مّر الأزمنة. لكني 
نقطة  عند  �صاأتوقف  لرامبو.  »اأوفيليا«  ق�صيدة  مع  �صاأتوّقف  هنا 
جوهرية لها عاقة بالق�صيدة وطريقة تفكيكها من قبل النّقاد واأي�صًا 
لآرث��ر رامبو  ال�صعرية  الآث��ار  ُي�صير مترجم  اإذ  اأوفيليا.  ب�صخ�صية 
ال�صاعر كاظم جهاد، بفهمه واإمكاناته اللغوية المهّمة، اإلى اأن النّقاد 
اح يوؤّكدون على هفوة ارتكبها رامبو في المقطع ال�صعري  رَّ وال�صُّ

الآتي:
»يا لأوفيليا ال�صاحبة! اأيتها الفاتنُة كالثلج!/ اأجل، متِّ طفلًة َجرفها 
ثتِك  نهٌر هائج/ لأن الرياَح الهابطَة من جبال النرويج الكبيرة/ حدَّ

خفي�صًا عن الحّرية...«.
اح »من اأن في الأمر  رَّ في الحا�صية ي�صير جهاد اإلى ما اأ�صار اإليه ال�صُّ
القافية.  اإليها  ته  وا�صطرَّ دة  ُمتعمَّ تكون  قد  رامبو،  قبل  من  هفوًة 
ولي�س  الدنمارك  في  يقع  فيه  نف�صها  اأوفيليها  ُتغرق  ال��ذي  فالنهر 
اح في تاأكيدهم هذا على رامبو، وكذلك على  رَّ النروج«. يعتمد ال�صُّ
اأن الرياح هبطت من جبال النرويج: »لأن الرياح الهابطة من جبال 

النرويج الكبيرة«.
لكنني اأعتقد بعدم وجود اأي هفوة من قبل رامبو، بل اإن هذا المقطع 

َدين للم�صرحية:  ال�صعري يوؤّكد على فهم وتحليل رامبو الجيِّ
اأوًل، بالفعل لي�س هنالك جبال في الدنمارك واإنما ه�صاب وتال.

ثانيًا، النرويج بلد قريب من الدنمارك، ول بّد من اأن يوؤثر اأحدهما 
على الآخر، وهناك عاقة �صيا�صية اقت�صادية وتاريخية بين البلَدين، 

وفي الوقت نف�صه ثمة �صراعات مختلفة.
ثالثًا، اإن اأي حدث في النرويج ل بّد من اأن »يهبط« اإلى الدنمارك 
كمرور الرياح الهابطة من تلك الجبال في �صمال الكوكب الثلجي، 
م�صوب  بهم�س  لكن  الحّرية،  عن  اأوفيليا  حّدثت  والتي  النرويج، 

بو�صو�صة غام�صة.
وعلى هذا الأ�صا�س لي�س ثمة هفوة، واإنما اأ�صتطيع اأن اأقراأ المقطع 
اأح��داث م�صرحية  تفا�صيل  اأن رامبو يعرف  ب�صكل مختلف، وهو 

»هاملت« ب�صكل دقيق.
طالَب  وال��ده،  عقب  العر�س  ا�صتامه  بعد  النرويج،  ملك  ابن  ولأن 
الملك  حكم  اإب��ان  الدنمارك  عليها  ا�صتولت  التي  الأرا�صي  ببع�س 
اأن  هاملت الأب، فاإن النرويج �صتعلن الحرب، وبالتاأكيد ل بّد من 
ال�صلطة في  ك  اإل��ى تفكُّ اأّدت  اأح��داث  تنت�صر ب�صبب ما ا�صتجدَّ من 
قتل  بعدما  عليها  هاملت  عم  كلوديو�س  الملك  وا�صتياء  الدنمارك 
اأخاه وتزّوج زوجته، و�صيكون الحتمال في �صقوط المملكة والملك 
حًا. وهنا �صُيداعب الأمل خيال اأولئك الذين يريدون  احتماًل مرجَّ
ا  تخلي�س الدنمارك من النتانة والرج�س... وبالرغم من اأن اأوفيليا لمَّ
تزل �صغيرة على مثل هذا التفكير، لكن بعد الذي حدث، وخ�صو�صًا 
ح وعيها على عالم كانت غافلة عنه، وبالتاأكيد تمّنت  موت اأبيها، تفتَّ

اأن تنقلب الحال وياأتي الخا�س من العفن. 
األقْت  الحالم  المديد/ وفي فكِرك  »ولأن نفحة هواٍء عبثْت ب�صعرِك 

و�صو�صًة غريبًة«.
الدنمارك  النرويج و�صل  ب��اأن ملك  الم�صرحية  اأح��داث  ��دت  اأكَّ وقد 
بجي�صه بعد انتهاء ماأ�صاة هاملت وموته، وبعد ك�صف النقاب عن كل 
�صيء وموت الملكة والملك كلوديو�س، لذا واحترامًا منه لهاملت اأمر 
)ملك النرويج( اأن ُتقام جنازة متكاملة له كبطل ثوري �صدَّ الف�صاد 
والعفن وال�صتثناء. وبالتاأكيد فاإن اأوفيليا عا�صت تفا�صيل الماأ�صاة 
فاإن  ولهذا  الموؤامراتية،  الطريقة  بهذه  الدنمارك  عر�س  وا�صتام 
رامبو في الق�صيدة يمزج بين جنونها وحّريتها، اأي اأن الرياح التي 

هبطت من النرويج هم�صت لها بالحّرية.
اإذًا، الحّرية هبطت من جبال النرويج الكبيرة، وهذا بالتاأكيد هو حلم 
اأوفيليا وال�صاعر نف�صه. واأوفيليا هي طفلة حّرة ول بّد من اأن ت�صعر 
بجرائم قلعة هل�صنيور، وهي بالتالي ل بّد من اأن تفّكر بحّريتها، هذه 
الق�صيدة كّلها، لأن نفحة هواء عبثت ب�صعرها،  ر  ُتف�صِّ التي  الثيمة 
وهناك اأي�صًا و�صو�صة غريبة في حلمها وفي روحها، وهي ت�صمع مع 
دّقات قلبها اأغاني الطبيعة في نواح ال�صجر وح�صراتها في الليالي 
الكئيبة. وبالرغم من اأن فار�صًا و�صيمًا مجنونًا رغب في اأن ي�صع 
راأ�صه على ركبَتيها في اأحد اأ�صباح ني�صان، وهو ينظُرها فقط، اإل 
اأنه اكت�صف في براءتها خرابه الذاتي وخراب عالم قلعة هال�صنيور. 
اإذًا، الحلم المجنون هو ال�صماء، الحّب، الحّرية، واأوفيليا كما هم�صت 

لها الريح ان�صهرت بهذا الحلم ان�صهاَر الثلج في النار.
ر  نفكِّ تجعلنا  قد  رامبو  ق�صيدة  في  اأخ��رى  جوهرية  نقطة  وهنالك 
جعل  ُحلمها  اإل��ى  انجذابها  اإن  اإذ  مختلف.  ب�صكل  اأوفيليا  بجنون 

تفكيرها وكامها واأغانيها مختلفة تمامًا:
! الحّريُة! يا له من ُحلم، اأيتها المجنونُة، يا فقيرة/ لقد  »ال�صماُء! الحبُّ
ان�صهرِت بِه كما ين�صهُر الثلُج في النار:/ كاُمك كان مختنقًا بروؤاِك 

المديدة/ والانهايُة المرعبة اأفعمْت بال�صروِد عيَنِك الزرقاء«.
وبالتاأكيد فاإن الانهاية المرعبة في اأحامها وروؤياها جعلت عيَنيها 
ي هذا جنونًا اأم اأنه روؤيا اأم  الزرقاَوين �صاردَتين، فهل يمكن اأن ُن�صمِّ

اأنها اختارت هذا الجنون؟ 
فاأوفيليا البي�صاء ل بّد من اأن ت�صكن نور النجوم الامعة، لكن الليل 
هو حياتها و�صفاف الأنهار حيث تنمو الزهور. لكن هذه الق�صيدة 
- اللوحة اأفعمت بال�صرود عيَنيها )اأوفيليا( حتى انطفاأتا، وهّوت هي 

وحلمها وزهورها في �صكون الموت، هناك في النهر الدنماركي. 
د على َمّر الأزمان،  ... وبما اأن �صدى الأغاني الأوفيلية ما زال يتردَّ
اأب��دًا حجٌر م�صون تحت  تغرق  لم  التي  »اأوفيليا  لم تمت لأن  فهي 

الأنقا�س«، كما يقول مالرميه.

فا�شل �شوداني

اإ�شاءة
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كائنات من عالم 
الظام، من مخطوطة 
»ديوان اأباثر«.

ة الخليقة  مثلما تمّيز المندائّيون بق�صّ
الخا�صة بهم، تمّيزوا اأي�صًا بالق�صائد 
ال��روح��ان��ي��ة ال��ت��ي ج��ع��ل��ت م���ن دورة 
اأن عالم النور هو  ال��روح محورًا لها. فهم يرون 
ال��ع��ال��م الأ���ص��ا���ص��ي ال��وح��ي��د ف��ي ه��ذا ال��ك��ون، اأم��ا 
العوالم الأخرى فيعتريها الف�صاد والموت والفناء. 
فالنور  العوالم.  هذه  كائنات  على  هذا  وين�صحب 
النور،  كائنات  نعت  يتف�ّصخ ومنه �صُ ل  الذي  هو 
الأ�صود  الماء  من  فم�صنوعة  الظام  كائنات  اأم��ا 
الآ���ص��ن وال��ط��ي��ن وال��ل��ح��م... اإل���خ. ك��ذل��ك كائنات 
الأر�س م�صنوعة من اللحم والعظم والدم، وهذه 

كّلها مواد اآيلة اإلى التف�ّصخ والموت.
الإن�صان يحمُل في مادة ج�صده الفانية ن�صمة النور 
»ن�صمتا« اأو »الروح« وهي الوحيدة التي ل تموت 
اإلى  لتعود  الموت  بعد  الج�صد  من  تخرج  ولذلك 

عالم النور، اأما الج�صد فيفنى.
اإن اأ�صاطير خروج الروح ومحاولتها العودة اإلى 
ما  في  الأول  الأ�صا�صي  المتن  ل  ُت�صكِّ النور  عالم 
يه اأ�صاطير الموت اأو النهاية. لكن عودة الروح  ُن�صمِّ
ل  ُي�صكِّ بينما  ال��دائ��رة  ن�صف  ل  ُت�صكِّ وعروجها 
هبوط ال��روح من عالم النور اإلى الج�صد ن�صفها 
الأول في بداية خلق الإن�صان. ولذلك تتكّون دائرة 
اأ�صاطير  وتكون  مترابَطين،  ن�صَفين  من  ال��روح 
هذه الدائرة م�صتملة على ميثولوجيا المبداأ )حيث 
هبوط الروح في خليقة الفرد( وميثولوجيا المعاد 

)العروج( )حيث �صعود الروح بعد موت الفرد(.
على  ا�صتحوذت  الميثولوجية  ال��دائ��رة  ه��ذه  اإن 
فقد  ال��م��ن��دائ��ي��ة،  ال��دي��ان��ة  ف��ي  ا�صتثنائي  اه��ت��م��ام 
»كنزا  �س  المقدَّ كتابهم  ن�صو�س  ك��ّل  تكّر�صت 
ون�صو�س  ال��ي�����ص��ار«  »ك��ن��زا  وخ�صو�صًا  رب����ا«، 
اأباثر  اإد ن�صمثا« وديوان  كتاب الأرواح »�صيدرا 
واإل��ى  من  ال���روح  اأث��ر  ع  لتتبُّ وغيرها،  والم�صقثا 
اأ�صطورية  ن�صو�س  بذلك  وظ��ه��رت  ال��ن��ور،  عالم 
الأ�صاطير  ه��ذه  انعك�صت  ك��ذل��ك  حولها.  كثيرة 
منها  مجموعة  نت  فتكوَّ وال�صعائر  الطقو�س  على 

لت�صهيل حركة الروح وطهارتها وذاكرتها.

في المعتقدات المندائية تنزل الروح »ن�صمتا« من 
اأّم��ه عندما  اإل��ى الجنين وهو في بطن  عالم النور 
ر  يكون عمره خم�صة �صهور تقريبًا، وهو ما ُيف�صِّ
المندائيون  ي��رى  هكذا  ال��رح��م.  ف��ي  ب��دء حركته 
ال����ولدة، ول  ال��ن��ور قبل  ال���روح م��ن عالم  هبوط 
اأح���د ي��ع��رف م��ا ه��ي الآل��ي��ة ال��ت��ي ت��دخ��ل بها هذه 
ال��روح ج�صَد الجنين، لكنها رّبما تكون م�صابهٌة 

لأ�صطورة النزول.
الواحد  للفرد  الميثولوجية  الروح  ل دورة  وُت�صكِّ
لحادثة  وك��اأن��ه طق�صّي،  ب��دا  ت��ك��رارًا،  اأو  ���ص��دًى 
مندا  ي��د  على  ال���روح  نزلت  ي��وم  الأول���ى  الخليقة 
دورٌة  اإنها  اآدم.  ج�صد  في  كا�صيا  واآدم  هيي  اإد 
اأول  �صدى  لكن  اإن�صاٍن،  كل  مع  ر  تتكرَّ م�صابهة 

ل نقطة البدء الميثولوجية التي يلتفت  نزوٍل ُي�صكِّ
الموؤمنون اإليها دائمًا ويتذّكرون مع كل حمل ثم 

ولدٍة خليقُة جديدة م�صابهة.
وُيعتبر نزول الروح في ج�صد اآدم بمثابة الوحي 
الأول القديم الذي حمل الحياة والمعرفة اإلى ج�صد 
اآدم، ومن هنا جاء دور مندا اإد هيي في حمل هذا 
والحياة«،  »المعرفة  اإل��ى  ي�صير  فا�صمه  ال��وح��ي، 
اإد  مندا  قبل  من  المحمولة  ال��روح  تكون  وبذلك 
ين هما: الحياة  هيي منطوية على جوهَرين اأ�صا�صيَّ
وال�معرف�ة؛ الح�ياة ل�كي نكون مثل بقّية الكائنات 

ز ونعقل ما حولنا. اأحياًء، والمعرفة لكي ُنميِّ
اآدم«  ف��ي »ع��ق��ل  ي��اأخ��ذ م��ك��ان��ًا  اإد ه��ي��ي  اإن م��ن��دا 

و»اأدك���ا����س - م��ان��ا« وه���ذا ال��ب��ره��ان ه��و هبوط 
اآدم  ج�صد  ف��ي  م��ان��ا«   - »اأدك���ا����س  اأو  »ن�صمثا« 
تتفق  التي  القديمة  ال��وح��ي  بفكرة  مرتبٌط  وه��و 
القديمة.  المعرفية  الأنثروبولوجيا  مفاهيم  م��ع 
ز الفكرة التي تقول اإن هذه المفاهيم  وبذلك تتعزَّ
القدم.  غاية  في  هي  المندائية  للديانة  المركزية 
)كورت رودولف، الن�صوء والخلق في الن�صو�س 
المندائية، اإعداد وترجمة الدكتور �صبيح مدلول 

ال�صهيري، جامعة بغداد، 1994(.
»�صليها  ال��ق��دي��م  ال��ر���ص��ول  ه��ي��ي  اإد  م��ن��دا  يعتبر 
ال��ن��ور  ور����ص���ول  الأول،  ال��ر���ص��ول  اأي  ق���دم���اي« 
»�صليها دنهورا« ور�صول الحق »�صليها ُك�صطانا«.  
وُيعتبر كذلك رب المعرفة اأو �صّيد العرفان »ماري 

الإلهية  المعرفة  اأو  العرفان  اأو�صل  لقد  ك�صطا«. 
بوا�صطة الكلمة »قال« التي هي الخالق نف�صه.

وقد اأخذ الإغريق مفهوم الكلمة »قال« وترجموها 
��ت  اإل�����ى »ل���وغ���و����س« )وم�����ن »ل���وغ���و����س« ا���ص��ُت�����قَّ
الاهوتيون  فعل  وكذلك  العربية(.  »لغة«  مفردة 
الكلمة.  ه��و  ال��ل��ه  اإن  ق��ال��وا  حينما  الم�صيحيون 
مفاهيَم  يحملون  المندائيون  ك��ان  ك��م  �صح  ويتَّ

رت في غيرهم. عميقًة في الفل�صفة الدينية اأثَّ
وهو  و»لوغو�س«،  »ق��ال«  الكلمة  هو  اإذًا  الوحي 
الخالق نف�صه عند المندائيين. واأتى يوحنا كاتب 
فاتحة  في  ليقول  ال�صنين  بمئات  بعدهم  الإنجيل 
اإنجيل يوحنا: »في البدء كان الكلمة كان عند الله 

وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل 
�صيء به كان وبغيره لم يكن �صيء مما كان. فيه 
والنور  النا�س.  نور  كانت  والحياة  الحياة  كانت 
)الكتاب  ت��درك��ه«  ل��م  والظلمُة  الظلمة  ف��ي  ي�صيء 

المقّد�س، اإنجيل يوحنا(.
ول �صك في اأن كل من يقراأ هذا المقطع ويحمُل 
�صوى  ب��ال��ه  ف��ي  يخطر  ل  ب�صيطة  مندائية  ث��ق��اف��ًة 
ع��ن��ا���ص��ر ال��م��ن��دائ��ي��ة ال��م��ع��روف��ة م��ث��ل: ال��م��ع��رف��ة  
على  وي���ُدرك  الظلمة،  ال��ن��ور،  الحياة،  )الكلمة(، 
الفور عاقة هذه الفاتحة بالديانة المندائية، وكل 
اإل��ى الكلمة،  ر المعرفة  اأن يوحنا غيَّ ما في الأم��ر 

وقد عرفنا اأنها ترادفها تمامًا.
اإن »مندا اإد هيي« هو حامل الكلمة، وهو، بطريقة 
رمزية، الكلمة ذاتها لأنه يحمل المانا في جوهره، 
ف��ه��و لوغو�س  اأو ح��ام��ل��ه��ا  ال��ك��ل��م��ة  ك���ان  و����ص���واء 
المندائيين وهو الذي يقوم بالوحي وهو الر�صول 
الأول. اأما بعد وفاة الإن�صان فهو الذي يقوم بدور 
الُمخلِّ�س اأي�صًا، اإذ اإن مندا اإد هيي هو الذي يزور 
رها بواجباتها ويعدها  الروح قبل خروجها وُيذكِّ
الذي جاءت منه وهو  اإلى عالمها  بها  باأن ي�صعد 

عالم النور.
»اإنه مندا اإد هيي نف�صه

الذي ارتحل ذاهبًا لكي ياأتي اإلى العالم
حقًا، اإنه اأخذني من الأر�س

وانتزعني من الخدعة والتلوين
هو اأخذني من قرمة القدم
التي ت�صبه العالم الممتلئ
هو حلَّ وثاقي واأربطتي

التي هي طويلة اإلى حدٍّ بعيد
هو خلع عّني الثوب

المن�صوج من كلِّ لون ونوع
اإن ذلكم الذي حّلني تقّدمني ذاهبًا

اأما ذلكم الذي كان ربطني فهو يتبعني �صاعيًا
اإني م�صيت وا�صتندُت اإلى ذلك الذي حّل وثاقي

اأما ذلكم الذي كان ربطني فهو لم يدركني
اإن الحياة ا�صتجابت اإليَّ من الأثمار

خزعل الماجدي

بحث

اإن البهاء اأجاب عليَّ من بعيد
من مكان جّد بعيد

»كن�ز  رّب��ا  )كن�زا  اأب��ي«  فعرفُت  ناظرًا  اأن��ا  تطلَّعت 
الرّب العظيم«، نقله عن الألمانية اإلى اللغة العربية 
الماء  من�صورات   ،Carlos Gelbert المعا�صرة 

الحّي، �صدني، الطبعة الثانية، 2000(.
ُيطلق لقب »كبرا« اأو »جبرا« اأي الرجل على مندا 
اإد هيي، اأما لقب »جبرائيل« فُيطلق على ابنه هيبل 
زيوا وعلى بثاهيل، ولقب »ابن الحياة« )كاهنون 
ال�صدقة  ذو  )اأي:  زدق����ا«  »ب��ه��ي��ر  ول��ق��ب  ه��ي��ي( 
ع ال�صدقات الذي ُيطابق مفهوم  الباهرة( فهو موزِّ
»الآدميين ال�صماويين« وهو ال�صم الذي ُيطلق على 
»النا�صورائيين«. ولننظر اإلى الروح كيف تنادي 
الأر�س  َتحُول عفاريت  اإد هيي عندما  على مندا 

والظام بينها وبين اللتحاق بعالم النور:
»ال��صب�ع�ُة تحيُط بالج�صم من كل جانب

اإنها تقعُد جال�صًة وتتحّدث قائلًة:
ال��روح  اأي��ت��ه��ا  ل��ِك نف�صِك وخ��رج��ِت،  ل��ت  ���ص��وَّ اإذا 

»ن�صمتا«
ف�صوف نقودك اإلى الجباة

اإذا فررُت خارجًة وقفت العفاريت في طريقي
واإذا عدُت من حيث اأتيت، ل يجوز، اإذ اأن عددي 

قد تّم
اأنا   اأحببتها  قد  كنُت  طالما  التي  الحياة  هي  اأي��ن 

)في ترجمة اأخرى: »اأين هو ابن الحياة«(
واأين هي الحياة التي كانت قد اأحّبتني؟

اأي����ن ه���و ال���رج���ل »ج���ب���را« ذو ال��خ��ب��رة ب��ال��ع��دل 
والإن�صاف »بهيرا زدقا«

الذي با�صمه كنُت اأنا قد دفعت ال�صدقات؟
اأين هو مندا اإد هيي

الذي  با�صمه كنُت اأنا قد ذهبت اإلى النهر؟
اأين هو ماء النهر الحّي

ال����ذي ط��ال��م��ا ك��ن��ت اأن����ا ق���د اغ��ت��رف��ت م���ن منهله 
ال�صعادة؟

من منهله اغترفُت ال�صعادة
وا�صتلمُت الإ�صارة الطاهرة

اأين هو الم�صرى الذي م�صيُت اأنا عليه
واأين هي التحية التي ناولت يدي يدها؟

اأين هما نعا رجليَّ
تانك اللتان وطاأتهما ب�صحبة اأ�صدقائي؟

اأي�ن ت�م�صي ذاهبًا، يا رّب الكو�صطا
وها قد تاألَّبت علّي العفاريت واأحاطت بج�صدي؟

ك��ّل  م��ن  بج�صدي  تحيط  ال��ع��ف��اري��ت  ه��ي ذي  ه��ا 
جانب

ب�ان ب�ل�وٍن اآخر وعيناي في راأ�صي تتخ�صَّ
اأين اأرفع عينّي اإلى العلياء متطلعًا

واإذا بي اأب�صر الرجل الذي هو عوني«.
في »الكن�زا الي�صار« نفحات �صعرية وروحية تبوح 
ال���روح وه��ي تدخل ف��ي م��ع��راج هبوطها من  بها 
عالم النور الى الأر���س ثم �صعودها من الج�صد 
اإلى عالم النور في دورة المبداأ والمعاد الغنو�صية 
ال��م��ع��روف��ة، وت�ن�صح م��ن ه��ذه ال��رح��ل��ة ال��دائ��ري��ة 

ق�صائد روحانية قّل نظيرها في الأدب القديم.
الحي  قب�س من  بمثابة  التي هي  الكبرى،  الحياة 
العظيم، ت�صتكي للروح الكبرى »مانا« من الحرارة 
والج�صد  الأر����س  عالم  في  الخ�ّاقة  غ�ير  الآكل�ة 
وتو�صح له اأن حرارة هذا العالم اأ�صبحت �صديدة 
بالجمر،  وتتوّهج  م�صتعرًة  وتتلّظى  ال�صطرام، 
اأن  منها  طالبًا  الكبرى  الحياة  على  المانا  وي��رد 
ح اأي نوع من الأعمال تطلب منه  اأن ينجزها  تو�صِّ

فتقول:
»ارتحل ذاهبًا، اإهبط اإلى العالم نازًل

وُخذ اأنت ج�صمًا يكون لَك رداًء
اإذهب واجعل لك من الج�صم ك�صاًء

ذلك الج�صم الذي اأمرك المرء باأن تتحّلى به
اإم�سِ وترعرع تحت اأجواء الأ�صرار

ب��ح��ي��ث اأن الأ�����ص����رار ُت��م�����ص��ي م�����ص��ي��ئ��ًة وت���ت���األأ 
بوا�صطتَك

تنال  اأن  اأن���َت  عليك  ن  يتعيَّ
وُتنير الأ�صرار

�صالتَك  ت��ن��ال  اأن  وينبغي 
حظًا من القّوة والثبات

اإن �صالتك ينبغي اأن ت�صعد 
عاليًا اإلى مكانها

ك��اأ���س  ُتم�صي  اأن  وينبغي 
العالم مترعًة

ت�صبح  ال��ع��ال��م  ك���اأ����س  اإن 
اأن يبلغ ال�صيُل  فائ�صًة بعد 

بى الزُّ
وينبغي اأن يقوم بحرا�صتها 

م�صباحان
اإن م�صباَحين يقومان على 

حرا�صتها
وع��ل��ى ه���ذا ي��ن�����ص��اأ ب���ه���اٌء ل 

حدود اأو نهاية له
بوا�صطة بهائك �صوف يكون البيت محميًا                              

وبَك �صوف ينه�س العالم ويقوم 
ينبغي اأن يكاأَك خفراٌء نقّيون برعايتهم

وجذر اأ�صلك يت�صّلق مرتفعًا اإلى ما فوق وي�صعد 
�ص�امخ�ًا           

لي�صعد الن�صُر عاليًا
الذي ناولته )وّزعته( اأنا بنف�صي في مكانَك«.

في هذا المقطع الوا�صح وال�صريح تطلب الحياة 
الج�صَم  خذ  تتَّ كي  تذهب  اأن  ال��روح  من  الكبرى 
اأهمية  ال��رداء  ارت��داء  م�صاألة  وتكت�صب  لها.  رداًء 
ال�صروع  المندائي، لأن  الديني  الأدب  كبرى في 
باأي عمل يفر�س على الأثري الذي �صيقوم به اأن 
د اأوًل ثم يرتدي الرداء لي�صّع ويزداد �صياًء،  يتعمَّ
وكذلك ليّت�صح، لأن ارتداء الرداء يعني الخروج 
اإلى حالة الظهور. وتت�صح في  من حالة الكمون 
هذا المقطع تلك اللغة التي نعرفها في الأ�صاطير 

الرافدينية المعروفة.
وفي المقطع التالي تّت�صح تقنية التكرار المعروفة 
والتي هي اإحدى اأهم تقنيات الق�صائد ال�صومرية 

والبابلية:
»اإني اأنا مانا الحياة الكبرى

اإني كنُت في دار الكنز الم�صتترة

في دار الكنز الم�صت�ترة كنت اأنا
بين اأمناء الكن�ز الكرماء

لم اأكن قد راأيت الكنز بعد
الذي فتحه خالقي واأُعجب به اإعجابًا �صديدًا

لم اأكن قد راأيت الكن�ز بعد
ولم اأهتف في تنويري بعد
لم اأكن قد راأيت الكن�ز بعد

فما كان منهم اإّل اأن جلبوني وبعثوا بي اإلى هذا 
العالم

كم هو جميل ما كنُت اأنا قد راأيته
وكم هو بغي�ٌس ما عر�صتم اأنتم علّي للم�صاهدة

اأف����ّر  اأن  ل���ي  ي��ت��ه��ّي��اأ  م��ت��ى 
هاربًا

من الظلمات التي عر�صتم 
اأنتم اإياها علّي للروؤية؟

اأف����رَّ  اأن  ل���ي  ي��ت��ه��ّي��اأ  م��ت��ى 
هاربًا

ح��ت��ى اأذه������ب اإل�����ى ه��ن��اك 
واأرى ما كنُت اأنا قد راأيته 

على الجانب الآخر«؟
الحواريات  اأي�صًا  وهناك 
ففي  المناظرة،  وتقنيات 
»ك���ن���زا ال���ي�������ص���ار« ح���وار 
و»ن�صمتا«  »ال��روه��ا«  بين 
تطلب  وال����روح(  )النف�س 
فيه »الروها« من »ن�صمتا« 
ال�����ص��اع��دة اإل����ى اأع��ل��ى اأن 
وتخاطبها  معها  ت��اأخ��ذه��ا 
ب�����»ي����ا اأخ������ت������ي«، وت����ب����داأ 
من  ُي�صمع  ���ص��دًى  ه��ن��اك  ب���اأن  لتقول  المقطوعة 

�صوَتين اثَنين:
»ال�صدى ال�صدى من ال�صدى

اإنني اأ�صمُع �صوَتين اثَنين
يجل�صان معًا ويتبادلن الأفكار

اإن �صوت الروها و�صوت الروح )ني�صمتا(
هما اللذان يجل�صان معًا ويعّلم اأحدهما الآخر

الروها تتكّلم اإلى الروح )ني�صمتا(
اإن الروها تتكّلم اإلى الروح )ني�صمتا( قائلًة:

»وحياتك، يا اأختي
خذيني معِك اإذا انطلقِت اأنِت خارجًة«

كيف تريدين مّني اآخذِك معي
ول�صِت اأنت اإّل روها كاذبة؟

اإنِك ل�صِت اإّل روها كاذبة
تنتحلين ما لم تكوني قد راأيِت اأنِت باأُمِّ عيَنيِك

كيف تريدين مّني اأن اآخذِك معي، اأيتها الأخت،
والرجل ذو الميزان يقف حار�ص�ًا هناَك؟
اإن الرجل ذا الميزان يقُف منت�صبًا هناك

وهو يزن الأعمال والأجر

د جامعًا ما بين الروح )ني�صمتا( والروها ويوحِّ
اأنه  ه��ذا  واأثبت  الميزان  في  اأح��دًا  هو  اإذا و�صَع 

م�صتوٍف لل�صروط
اإّي��اه دعامًة في  ف�صوف يرفعه المرُء عاليًا ويمنح 

الحياة
َع هو اأحدًا في الميزان واأثبَت هذا اأنه  اأما اإذا و�صَ

غير م�صتوٍف لل�صروط
ف�صوف يجري له المرُء على الفور محاكمًة«.

لكن الغريب في الأمر اأن ما يجري على الميزان 
ما  بين »روه���ا« و»ني�صمتا« وه��و  اأخ��ي��رًا  ��د  ي��وحِّ
ي�صير، من وجهة نظرنا، اإلى الأ�صل الواحد لهما 
ت��وّح��د »روه���ا« و»م��ان��ا« في  اأثبتناه عبر  وال���ذي 
بديا وكاأنهما قطبان  الثيوغونية حتى  التناظرات 
»الحي  خلقها  واح���دة  لقطعة  وم��وج��ب(  )�صالب 
الميزان  فكرة  اأن  بالذكر  الجدير  ومن  العظيم«. 
)ميزان اأباثر( ووزن الأرواح تظهر وا�صحًة في 
الديانة الم�صرية عندما تحين �صاعة الح�صاب في 

الآخرة ويقوم اأوزوري�س بوزن الأرواح:
»خذيني معِك اإلى الخارج

اإلى ذل�ك ال�ح�دِّ حيث يوجد الميزان
دعيهم ي�صعونني على الميزان
ويطلبون مّني الأعمال والأجر

اإذا وجدوا هم اأني م�صتوٍف لل�صروط
دوا ما بين الروح )ني�صمتا(  فما عليهم اإّل اأن يوحِّ

والروها
م�صتوٍف  وغير  ناق�س  اأن��ي  ه��م  وج���دوا  اإذا  اأم��ا 

لل�صروط
ويخّلفوني  م��ن��ك  يقطعوني  اأن  عليهم  فينبغي 

وراءك
ما اأحاك اأنِت، اأختي، اأيتها الروح )ني�صمتا(

اإذ اإنك تاأخذينني معِك عندما ترحلين
اإلى ذلك الحدِّ حيث يقوم الميزان منت�صبًا

ذلك الذي يزن الأعمال والأجر
اإنهم وجدوا عند الوزن اإنني م�صتوٍف لل�صروط
لذا جلبوا هم الروح )ني�صمتا( مع الروها معًا.

كم فرحت الروح )ني�صمتا( وابتهجت
لأنهم وّحدوا ما بين الروح )ني�صمتا( والروها.

اإن الحياة اأ�صندت الحياة
والحياة وجدت نف�صها 

والحياة منت�صرة«.
ال����روح ه��ي ال��ت��ي ت��ط��ي��ُر ع��ال��ي��ًا وت��خ��رج م�صرعة 
)غير  النف�س  معها  تاأخذ  وقد  الأعلى،  العالم  اإل��ى 
»اأب���اث���ر«  ب��ي��ت  اإل���ى  ب��ال��ذن��وب( وت��رف��ع��ه��ا  المثقلة 
ثم  اأوًل  ال���روح  ُت���وزن  وه��ن��اك  الأرواح(  )وازن 
ُتوزن النف�س واإذا وجدتا خفيفَتين، م�صتوفيَتين 
دون بينهما وتعود الروح  لل�صروط، فاإنهم �صيوحِّ

الكاملة )ني�صمتا و روها( اإلى عالم النور.
اإن العاقة بين الروح والنف�س داخل الج�صد هي 
عاقة تكامل حيث ت�صيء الروح الج�صد باتجاه 
الدنيوية.  حاجاته  ي  فُتلبِّ النف�س  اأم���ا  الأع��ال��ي، 
ر بالمرجع النوراني بينما النف�س تمنح  الروح ُتذكِّ
الج�صد طاقة الحب والغريزة والنفعال والحيوية. 

المندائية بالحرف المندائي.



العدد 32 - الجمعة  1  ت�شرين الأول  2010العدد 32 - الجمعة  1  ت�شرين الأول  2010

يوماً ما
)مقطع من »الدفتر الر�شا�شي«(

مًا اأ�صفَل الطريق يومًا ما، م�صيُت ُم�صمَّ
وم�صى الزماُن اإلى جانبي.

�صغار الع�صافير غّنت في الأجمة.
ر الع�صُب. في اأماكن �صّتى، تغوَّ

بحٌر جّباٌر نه�َس على ُبعٍد كاأغنية حرب.
اإّن��ه ك��ان من ال�صعب  ل غنى عن القول 

�س. عليَّ التنفُّ
فّكرت لماذا اأفعال النحو وحَدها

َعت لل�صاعة، للدقيقة، لل�صنة، اأُخ�صِ
بينما البيُت، الغابُة، وال�صماُء 

كمغول من نوع ما
رت دفعًة واحدًة من الزمن. تحرَّ

فّكرُت في هذا وفهمُت.
وجميعنا يعلُم

اأّن العمَل ي�صبح ال�صيَن في حالة اأرق
اأّن الأعمال اأج�صاٌم فقدت الحياة، كجثث 

د.  القتلى تتمدَّ
ُجها باأكليل من الزهور. ونحن الآن نتوِّ

، حركُتها كذبٌة وكثافتها غ�سٌّ
ٌت يلتهمها. و�صباٌب ميِّ

الأ���ص��ي��اء ك��م��ا الأط���ف���ال ال��ن��ائ��م��ون في 
المهد.

ك��م��ا ال��ن��ج��وم ال��ت��ي ب��ال��ك��اد ت��ت��ح��ّرك في 
ال�صماء.

ال��ت��ي تنمو با  ��ن��ى  ال��َو���صْ الأزه�����ار  كما 
�صوت.

الأ�صياء كالمو�صيقى، تقف �صاكنًة.
رُت. فُت هنا، فكَّ توقَّ

بهجمة هذا  الإح��اط��ة  ي�صتطيع  ل  ذهني 
الباء الجديد.

فراأيُت بيتًا، كال�صتاء، يغو�س.
وراأيُت ال�صنونو رمَز حديقٍة

ح����ي����ث ل�����ظ�����ال الأ������ص�����ج�����ار ح���ف���ي���ُف 

الأغ�صان،
وكظال العقل هي اأغ�صان الأ�صجار. 

�صمعت جريان المو�صيقى الرتيب،
حاولت الإم�صاَك بقارب من الكلمات.

بُت الكلمة في ال�ب�رد وفي النار، جرَّ
ًا. لكن ال�صاعات تتمّطى ر�صَّ

ال�صمُّ ينت�صر فيَّ
وكحلم خ�اٍو ت���ص�لََّط.

يومًا ما.

ال�شيف الراكب ح�شاناً

ح�صان ال�صهوب،
يرك�ُس متعبًا،

ر من �صفَتيه الرغوة. تتقطَّ
اأّيها ال�صيف الليلّي،

لم تعد موجودًا،
اختفيَت فجاأًة اأثناء الرك�س.

كان م�صاٌء.
ة، ل اأتذّكر بدقَّ

كلُّ �صيء كان اأ�صوَد ومهيبًا.
كنُت قد ن�صيُت

وجوَد
الكلماِت، البهائِم، الماِء، والنجوم.

ك�ان ال�م��ص�اُء بع�يدًا،
على ُبعد كيلومترات مّني.

���ص��ج��ي��ُج وق�����ِع ح����واف����َر ت��ن��اه��ى اإل���ى 
م�صامعي،

لم اأفهم هذه الو�صو�صة،
فقلُت في نف�صي - اإنها تجربُة

تحويل �صيء فولذي اإلى كلمٍة،
اإ�صاعٍة، حلٍم، �صقاٍء، قطرِة نوٍر.

ال�باب م�ف��ت�وٌح،
ال�صيُف دخل.

الألم نفَذ
من عظامي.

يميل نحوي
اإن�صاُن الإن�صان،

ينظُر فيَّ  ك�صدى،
له و�صاٌم على الظهر.

بيده المقلوبة 
ُيريني - على �صطح النهر،

�ص��م�ك�ًة ترك�س في ال�صباب،
معكو�صًة كما في لوح زجاجي.
�صمعُت - الباَب وخزانَة الحائط

قال بو�صوح:
الح�صاُن ُيحمحم.

كنت جال�صًا، ذهبُت
على الطاولة، كنبتٍة

كمفهوٍم جامٍد
كزَغٍب

اأو كخنف�صاء
ع ع عالمي؛ تجمُّ اإلى تجمُّ

الح�صراِت والعلوم،
الجباِل والغابة،

ال�صخوِر وال�صياطين،
الع�صافيِر والليل،
الكلماِت والنهار.

اأّيها ال�صيف، اأنا َفِرٌح
و�صعيٌد جدًا

باأني راأيت ُربوع الح�صان.
كان الح�صاُن اأمل�َس

با األ�غ�اٍز،
ب�صيطًا ورائقًا كجدول.

َك عرَفه حرَّ
ف، الُمتلهِّ

قال -
اأحبُّ اأن اآكل قليًا من

ح�صاء الكرنب.
اأنا رئي�س الجتماع،

ع. جئت اإلى التجمُّ
َعلِّْمني، اأّيها الرّب.

: ح�صنًا. اأجاب الربُّ
التفَت الح�صاُن جانبًا، 

نظرُت في راحته
ل �صيء فيه يبعث على الخوف.

قلت في نف�صي،
ارت�كبُت خ�ط�ي�ئًة،
لذا حرمني الربُّ

من الإرادة، من الج�صِد ومن العقل.
َنَهاُر الأم�ِس َوَجَدني.

في الماء ال�صاخن 
كان ال�صتاُء،
في الجدول

كان ال�صجُن،
في الزهرة

ع الأمرا�ُس، كانت تتجمَّ
في الُخنف�صاء

كان نقا�ٌس عقيم.
لم اأَر اأيَّ معنى في اأيِّ مكان:

رّب�اه، ل�ع�لَّك غائب؟
يا للم�صيبة.

كا، راأيُت كلَّ �صيء دفعًة واحدة
التقطُت وعاَء النهاِر ال�صامَت،

قلُت جملًة غريبة
- تهوى المعجزة تدفئة َكْعَبيها

فطلع النور،
الكلمات ظهرت،
العالم ت�صاغر،
الن�صور هداأت.

اأ�صبح الإن�صاُن �صيطانًا
وبعد �صاعٍة 
وباأعجوبة 

اختفى.

كنُت قد ن�صيُت الوجود،
لُت فتاأمَّ

الم�صافَة
من جديد.

اأغنية دفتر المالحظات

اأُوه، البحُر موطُن الأمواج.
الأمواُج اأطفاُل البحر.

منذ قرون عديدة
هم البحُر اأمُّ

و�صقيُقهم الدفتر.
لقد عا�صوا �صعداء

وغالبًا ما كانوا ُي�صلُّون:
البحر ي�صّلي للرّب

الأط�ف�ال ي��ص�ّلون للرّب.
وبعدها اأقاموا في ال�صماء

ومنها اأنزلوا المطر 
فنما بيٌت عا�س بخير.
ع�لَّم الأب�واَب وال�نواف�َذ

اأن تلعب ال�صاطَئ، الأبديَة،
 الحلَم والدفتر.

حوار ال�شاعات

ال�صاعة الأولى تقول للثانية:
ك. اأنا نا�صِ

ال�صاعة الثانية تقول للثالثة:
اأنا هاوية.

ال�صاعة الثالثة تقول اإلى للرابعة:
هّيئي النهار.

ال�صاعة الرابعة تقول للخام�صة:
النجوم تت�صارع.

ال�صاعة الخام�صة تقول لل�صاد�صة،
لقد تاأّخرنا.

ال�صاعة ال�صاد�صة تقول لل�صابعة:
الحيوانات �صاعاٌت اأي�صًا

ال�صاعة ال�صابعة تقول للثامنة:

اأنت والخميلة اأ�صدقاء.
ال�صاعة الثامنة تقول للتا�صعة:

ال�صوط يبداأ.
ال�صاعة التا�صعة تقول للعا�صرة:

نحن عظام الزمن.
ال�صاعة العا�صرة تقول للحادية ع�صرة:

رّبما نحن �ُصعاة.
للثانية  تقول  ع�صرة  ال��ح��ادي��ة  ال�صاعة 

ع�صرة:
ر الطرق. فلنتب�صَّ

ال�صاعة الثانية ع�صرة تقول لاأولى:
�صاألحق بك في رك�صنا الانهائي.

ال�صاعة الأولى تقول للثانية:
ا�صربي الترياق الب�صري، يا �صديقتي.

ال�صاعة الثانية تقول للثالثة:
في اأّي نقطة يمكننا اأن نلتقي؟

ال�صاعة الثالثة تقول للرابعة:
اأنحني لِك كما اأنحني اأمام مّيت.

الرابعة تقول للخام�صة:
نحن كنوز الأر�س الُمحاطة بالظلمات.

ال�صاعة الخام�صة تقول لل�صاد�صة:
د للعالم الُمقِفر. اأتعبَّ

ال�صاعة ال�صاد�صة تقول لل�صابعة:
حان الع�صاء، هّيا اإلى البيت. 
ال�صاعة ال�صابعة تقول للثامنة:

ي اأن اأعّد على نحو اآخر. كان بودِّ
ال�صاعة الثامنة تقول للتا�صعة:

اأنت اأي�صًا ك�النبي اإدري�س ُرفعِت مكانًا 
ًا. َعِليَّ

ال�صاعة التا�صعة تقول للعا�صرة:
اأنِت ت�صبهين ماكًا مداره النار.

ال�صاعة العا�صرة تقول للحادية ع�صرة:
كي. ها اأنِت فجاأة ن�صيِت اأن تتحرَّ

للثانية  تقول  ع�صرة  ال��ح��ادي��ة  ال�صاعة 
ع�صرة:

واإلى اليوم ي�صعب على العقل اإدراكنا. 

عبد القادر الجنابي

�شون موؤ�شِّ

ولد اإلك�شندر فيدين�شكي العام 1904 في بتروغراد، من 
عائلة مثّقفة، فاأبوه كان خبيرًا في االقت�شاد واأّمه كانت 
فيزيائية م�شهورة. كتب ال�شعر وهو في الخام�شة ع�شرة 
من عمره، واأر�شل ق�شائده اإلى ال�شاعر الرو�شي المعروف اإلك�شندر 
الم�شهد  تكت�شح  راحت  التي  الهام�شية  الحركات  رافق  بلوك. 
لع على مجمل ما اأتى به  الثقافي الرو�شي بعد ثورة 1917، واطَّ
الم�شتقبلّيون وال�شكلّيون الرو�س. تعّرف اإلى دانيال خارم�س وياكوف 
درو�شكين، فاأ�ّش�شوا معاً »حركة اأوبيريو« )اتحاد الفن الحقيقي(، التي 
ُتعتبر اآخر �شرارة طليعية رو�شية �شهدها المجتمع الرو�شي قبل اأن 
يتحّكم بم�شيره الدكتاتور »الجيورجي الفّظ �شتالين«، على حد 
عبارة لينين. ويتلّخ�س م�شروع »اأوبيريو« في »تق�شير الكلمات 
من جلدها االأدبي ال�شائع واليومي الُمبتذل«. وبالتالي تخلي�شها 
من تبعية كل معنى خ�شو�شاً المعنى الُمعطى، وفتحها على الالمعنى 
�شع: »يجب كن�س طرق التعبير القديمة  من اأجل معنى اأكبر ومتَّ
كّلها«! ففي نظر فيدين�شكي، الذي يمّثل الجانب االأكثر جذرية 
في »اأوبيريو«: »على المرء اأاّل يتكا�شل في فح�س ت�شادم معاني 
الكلمة. ذلك اأن ال�شعر لي�س ع�شيدة كي ُيوؤَكل من دون م�شغ، 
فُين�شى فورًا«. وكما قال زميله خارم�س: »يجب اأن ُتكَتب االأ�شعار 
بحيث اإذا اأُلقيت ق�شيدة على نافذة، ينك�شر الزجاج«. وما يمّيز 
هذه الحركة هو ت�شديدها على فرادة كل ع�شو فيها، اأي كما 

كتب فيدين�شكي: »اأنا نافورتي«.
اعُتقل فيدين�شكي مّرات عّدة اإذ كانت ال�شلطات تعتبره »�شخ�شاً 
م�شكوكاً في نواياه«. العام 1936، ترك حزمة من اأ�شعاره لدى 
االحتفاظ  اأن  ذلك  اأحرقتها،  ما  �شرعان  التي  الثالثة  زوجته 
هم بن�شاط م�شاد للثورة، كان، اآنذاك، ي�شّكل  بمخطوطات �شخ�س متَّ
اأو االإع��دام. وهكذا لم يتبقَّ من  مجازفة كبرى عقابها ال�شجن 
تراثه �شوى 400 �شفحة. توّفي فيدين�شكي عام 1941 وهو في 
جه اإلى منفى �شيبيريا، بمر�س الزحار، اأو كما قال بع�س  قطار متَّ

ال�شهود، بر�شا�شة اأطلقها جندي عليه.
الرو�شية  الم�شتقبلية  رائ��د  ب�شعار  فيدين�شكي  اإلك�شندر  تاأّثر 
فيليمير خليبنيكوف: »الكتابة المنا�شلة �شدَّ المعنى«. اإال اأنه نقل 
ثورة الم�شتقبليين من التالعب اللفظي وال�شوتي للكلمات، اإلى 
التالعب في حقلها الداللي، وا�شتنطاق كل كلمة بعالمة ا�شتفهام: 
ماذا تعني. من هنا، ن�شعر عند قراءة ق�شيدته برغبة عميقة في 

ت�شريح الكلمات، وتخلي�شها من قيود المعنى الُمعطى. وَيعتبر 
ي�شعر  ما  غالباً  هذا  ومع  الزمن«،  »ُر�ُشل  الكلمات  فيدين�شكي 
ت كتابته على االأوراق/ الكلمات  بالكاآبة الأنه »ال يرى في ما تمَّ
ي نف�شها اأبدية،  ي نف�شها �شدفة/ التي ُت�شمِّ ال�شّريَة التي ُت�شمِّ
ي نف�شها �شوَر التاأ�شيل«. يقوم �شعر فيدين�شكي على  التي ُت�شمِّ
ر من �شجنها الخا�س بها.  غة وقدرتها على التحرُّ م�شاءلة م�شتمّرة للُّ
وثّمة م�شحة روحانية اإلحادية في �شعره الذي يدور حول ُلغَزين 
دة في  ين: الموت واالإله. لفيدين�شكي طريقة معقَّ ين اأ�شا�شيَّ ب�شريَّ
كتابة ال�شعر، فهو غالباً ما ُيناق�س م�شمون بيت بم�شمون بيت 
كة،  اآخر. وكاأنه في نفي متوا�شل لما يقال. واأحياناً بتراكيب مفكِّ
ي الفكر نف�شه اإزاء الم�شائل الكبرى:  اة ُت�شظِّ ك الواقع، وم�شظَّ تفكِّ
ك فيه، حّد اأنه طالب بتك�شير  مفهوم الزمن مثالً، الذي كان ُي�شكِّ
اأي �شيء. فهو يت�شاءل  عقارب ال�شاعة التي ال تعني حركتها 
لماذا اأفعال: اأكَل، �شرَب، ناَم، ماَت، مربوطة دائماً بالزمن، بينما 
هذه  الزمن؟  فكرة  من  متحّررة  الموت،  البيت،  الغابة،  اأ�شماء: 
االأر�شية الفل�شفية العميقة في �شعره تجعل من الترجمة عملية 
�شاّقة، ناهيك باأني لم اأعتمد هنا على االأ�شل واإنما على تراجم 
فرن�شية واإنكليزية متعّددة ل�شعره. ذلك اأني تعّودت اأاّل اأترجم 
ن�شاً اأ�شله لغة ال اأعرفها كالرو�شية اأو االألمانية، اإال اإذا عثرُت على 
اأكثر من ترجمة فرن�شية واإنكليزية له، للمقارنة والتاأّكد. غير اأن 
هذا لي�س كافياً لتحقيق ترجمة دقيقة، اإذ يجب التاأكد اأحياناً 
من دّقة بع�س االختالفات في المعاني والكلمات والعبارات. فهناك 
االأول من  البيت  الترجمات. فمثالً  بين  �شارخة  اختالفات  دوماً 
»مقطع من الدفتر الر�شا�شي«: في الترجمة الفرن�شية، جاء على 
م«. بينما المترجم  النحو االآتي: »م�شيت يوماً ما الطريَق الُم�شمَّ
ماً  ُم�شمَّ م�شيت  ما  »يوماً  االآت��ي:  النحو  على  ترجمه  االإنكليزي 
اأ�شفل الطريق«! في هذه الحال، لم يكن لديَّ من خيار �شوى 
االت�شال بمدام بولتا�شوف العاملة في »مكتبة ال�شوربون - ق�شم 
الدرا�شات ال�شالفّية«، اأو الذهاب اإلى »المركز الثقافي الرو�شي« 
)البيروقراطي �شلوكاً واأخالقاً(، للتاأّكد على الن�س االأ�شلي، فاأرى 
من هو االأ�شح: وطبعاً االأ�شّح الترجمة االإنكليزية. فمما ُيوؤ�َشف له 

اأن اأغلب الترجمات الفرن�شية حافلة بالمعاني الخاطئة!
هنا اأربع ق�شائد ل�شاعر اأ�شيل راح �شحية �شعود �شمولي لنظام كان 
يخ�شى اأّي مخّيلة اإبداعية حّرة حتى لو لم تتجلَّ لغًة �شيا�شية مبا�شرة.

كاريكاتور 
ينتقد 
الحقبة 
ال�صتالينّية.
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لم اأقراأ الماغوط دفعًة واحدًة، ولم اأهّيئ نف�صي لقراءته 
هذه  تبرير  به  حاولت  ما  وه��ذا  رّب��م��ا،  الطريقة.  بهذه 
من  لي�س  ما  وه��و  نف�صه،  لل�صاعر  المتقّطعة  ال��ق��راءات 
الماغوط، وطريقته في  اأّن طبيعة كتابة  ال�صعر،  ق��راءة  عاداتي في 

�صياغة الكام، هما، رّبما، ما دفعاني اإلى قراءة من هذا النوع.
كم حاولت اأن اأقراأ هذا ال�صاعر دفعًة واحدة، اأعني اأعماله ال�صادرة، 
اأو  واح��د،  بَنَف�س  القراءة  موا�صلة  تاأبى  كانت  دائمًا،  نف�صي،  لكّن 
بجرعة واحدة، وكنت ل اأجد المتعة في قراءة الماغوط، اإّل وفق هذه 
الوتيرة. هل معنى هذا اأّن عاقتي به، تعود اإلى اختياره ال�صعرّي 
الذي كان خرقًا، ف�ي وقته لقواعد كتابة، كانت ل تقبل بغير القواعد، 
وهو، منذ وقت مبكر، اآلى على نف�صه األ يكتب اإل كما ي�صاء، تاركًا 
خلفه قرونًا من المجازات؟ اأم اأّن في كتابته مكيدة ما، رّبما، ما اأزال 

ل اأملك ما يكفي من الرغبة للوقوع في �صراكها؟
لي�س لي جواب على هذا كّله، لكنني ما اأزال متاأّكدًا، اأّن الماغوط، 

هو اأحد ال�صعراء الذين ي�صتحّثونني على قراءتهم، لكن ب�صروط!
وجزافًا �صاأحاول تخمين بع�س هذه ال�صروط:

1- اأن اأت��رك كّل ما ُكتب عنه خلف ظهري. ما يعني اأنني �صاأذهب 
اإليه اأعزل، وفي هذه الحالة عليَّ اأن اأبذل جهدًا خا�صًا في ن�صيان ما 

عرفته عنه، لأن القراءة، هذه المّرة �صتكون ا�صتباكًا بالأيدي.
2-  لن اأترّدد في قراءة حوارات الماغوط، اأو بع�صها، فهي غالبًا ما 
ت�صبه �صعره، لأنها ل تت�صّنع المعرفة اأو تّدعيها، ول ت�صّيع الوقت 

في تبرير الخ�صارات والهزائم.
3-  لن اأقراأ ما ُكتب عنه بعد موته. كل الكام الذي ياأتي بعد الموت 
اإلى ما بعد الغياب. وهو مّما كان  يكون متاأّخرًا، ول يبّرر تاأجيله 

الماغوط ي�صخر منه لأن الكتابة عنده كانت المعادل الآخر للحياة.
4- حّتى طبعات دواوينه، وكتاباته المن�صورة في ال�صحف، �صاأكتفي 
منها بقراءة ما �صدر في حياته. ما ي�صدر بعد موت ال�صاعر، وهو ما 

حدث مع محمود دروي�س، ل يكون اآمنًا.
5-  كما �صاأحر�س على اأن اأق��راأ هذه الن�صو�س دون و�صعها في 
ما  وهو  الماغوط،  كان  اأم��ر  هذا  النثر،  خانة  في  اأو  ال�صعر،  خانة 
عرفته من بع�س قراءاتي المتفّرقة لكتاباته، ل ي�صعه في ح�صابه، 
فهو كان يكتب خارج الجن�س والنوع، وكان يع�رف اأّن مهّمة الكاتب 

اأن يق�ول ما عنده، ويترك لغيره اأن ي�صّمي.
اأن  ر وج���وَده، دون  اأم��ره فكَّ اأّول  ه��ذا ما ح��دث دائ��م��ًا. فالإن�صان 
ي�صّميه، والأ�صطورة هي تعبير عن هذا ال�صتهتار الذي كان بداية 
تركوا  الذين  ه��وؤلء  اأح��د  هو  الماغوط،  ب��وج��وده.  الإن�صان  عاقة 

الت�صمية لغيرهم، فيما كان هو من�صغًا بوجوده في الكتابة. اأي اأنه 
كان اإن�صانًا، بالمعنى الذي فّكر به الإن�صان وجوده اأّول اأمره.

اأنني �صّميته �صاعرًا بحكم العادة،  �صتكون قراءتي للماغوط، رغم 
قراءًة خارج الت�صمية، وهذا ما �صيجعلني، رّبما، اأنجو بنف�صي من 
كل الأحكام البعيدة عن تجربة هذا الرجل. فما قيل عنه ك�صاعر، 
في ظّني، هو من قبيل ت�صمية الكام المختلف بال�صعر، وهذا اأحد 

بات الت�صمية كما جاءتنا من اأُولى الت�صميات. تر�صُّ
حين كتب الماغوط، اأّول مّرة، فهو كان ي�صتجيب اإلى وتيرة اأنفا�صه. 
كتب كما كانت تاأتيه الكلمات، ب�صورها وتراكيبها، لم يتدّخل ليكّف 
اأّن  للكلمة،  البدئّي  بالمعنى  ال�صاعر،  ببديهة  اأدرك،  بل  ان�صيابها، 
تاأتي تباعًا، فهي تحمل في طّياتها ماًء كثيرًا، وهو  الكلمات حين 
الماء الذي يحمي الكام من اأن يكون مبتذًل. لم تكن معرفة الماغوط 
باللغة، معرفة المخت�ّس في ا�صتقاقاتها، وما يجوز وما ل يجوز في 
تراكيبها، فهو اأدرك دفقها، وما تحمله تداعياتها من قابلية لو�صع 
الكام في مفترق اللغة، ل في م�صتركها. كل هذا يحدث، في مثل 
معرفة  على  ال�صاعر،  اأو  الكاتب،  يكون  اأن  دون  الماغوط،  و�صع 
وا�صعة بقواعد اللعب، بل اإن الكاتب، اأو ال�صاعر هنا، هو من يبتدع 

قواعد اللعب، ويدخل اللعبة بقواعد تحدث اإّبان مجرى اللعب.
التي  بال�صروط  اأق��راأه  واأن��ا  الماغوط،  راك  �صِ بع�س  لي  بدت  هكذا 
األزمت نف�صي اأن اأق��راأه بها. اأعرف اأّن �صيدي لي�س كبيرًا، لكنني 
الم�صافة  اأو  الحّرية،  وبهذه  كهذه،  ق��راءة  من ح�صنات  اأّن  اأدرك��ت 
ال�صرورية مع كّل ما �صبق اأن قيل، اأنها وحدها الكفيلة بو�صعنا في 
طريق الماغوط، في تجربته، حتى ل ن�صركها بغيرها، مّما ن�صّميه 
»ق�صيدة نثر«، عند بع�س الذين زاولوها من مجايلي الماغوط، اأو 
بع�س الذين كانوا قريبين منه زمنيًا. فمن مثالب قراءة الماغوط عبر 
اإ�صراكه بالآخرين، اأنها ت�صير عبئًا على �صاحبها، وهذا ما جعلني 
اأتخّل�س منها، فاأقراأ الماغوط اأعزل، حتى تكون المعركة ا�صتباكًا 

بالأيدي، كما اأ�صرت، ولي�س ب�»اآليات« المعرفة النقدية.
بهذه  اإّل  المع�ارك  خ�و�س  يجي�دون  ل  الذي�ن  بع�س  يطمئن  ل�ن 
»الآليات«، اإلى قراءة من القبيل، فال�صتباك بالأيدي غالبًا ما ُيف�صي 

اإلى نتائج ل ُتر�صي من األفوا »الآليات«، بالفهم »العلمّي« للكلمة!
هذا اأمر اأعرفه، واأعرف اأي�صًا اأّن التحّلل من المعرفة ال�صابقة، لي�س 
متاحًا لأيٍّ كان لأنه يتطّلب خبرة الن�س... ومن الأمور التي اأتاحتها 
لي هذه »الخبرة«، اأن ن�س الماغوط، �صل�ٌس، وفي هذه ال�صا�صة، 
تحدث كثير من المزالق، في قراءته. يفر�س عليك الن�س اأن تقراأه 
دفعًة واحدًة، دون توّق�ف، وهو ما ي�صّل التفكي�ر فيه، ويجعل القارئ 

بالتالي اأ�صيَر �صبكة العنكبوت هذه، التي ل يعرف كيف ينجو من 
المنال،  �صهل  الت�صمية،  بافترا�س  ال�صعر،  اأن  منه  ظّنًا  حبائلها، 
ولي�س بحجم تخويف الفرزدق حين راأى اأن قلع �صر�س اأهون من 
قول بيت �صعر. فر�صية الفرزدق كامنة في كتابات الماغوط، وهو 

ما �صّماه القديمون »ال�صهل الممتنع«.
األم اأ�صر في مدخل هذا الن�س اإلى �صراك الماغوط، وحبائله التي 
�صراك  اإنها  لن�صو�صه.  المتعّثرة  قراءتي  اأ�صباب  من  رّبما،  كانت، 
تجربة ن�صبت كمائَن كثيرًة في طّياتها، ود�ّصت ال�صّم في الع�صل. ما 

يقت�صي معرفة مكامن ال�صّم قبل و�صع اليد في الع�صل.
اأ�صكال  من  بغيره  التب�صير  واإل��ى  ال�صعر،  نهاية  اإل��ى  ذهبوا  الذين 
الكتابات الأخرى، مثلما حدث مع الفل�صفة قبل ال�صعر، وحتى مع 
التجّرد والذوبان في �صا�صة  الكثير من ج��راأة  ينق�صهم  التاريخ، 
لم يخرجوا من  ال�صعر، طبعًا بعد وعي �صراك هذا الختيار، فهم 
عند  البتداعية  القدرة  ي�صت�صعروا  ولم  بال�صعر،  معرفتهم  ما�صي 
المعا�صرين، مثل الماغوط، لي�س بالمعنى الزمني، بل المعا�صرة، 
ك�»تاأجيل م�صتمّر« كما يقول الخطيبي، في خلق طرٍق في الكتابة، 
وفي تطويع مجازاتها، بطريقة تليق بالم�صتقبل، ولي�س بما�صي من 

لم يتركوا الما�صي حتى وهم يّدعون الحداثة.
اللغة، من بدئها  اأح�د، فهو جاء من ع�راء  لم يلب�س الماغوط عباءة 
واأّولها، ما جعل الكثيرين ينظرون اإلى كتابات�ه باعتبارها ترجمًة، اأو 
تداعيات اأفرطت في اأوتوماتيكيتها، ولم ي�صتطيعوا و�صع اليد على 

اإبداعيتها الكامنة في ب�صاطتها، ووجودها في متناول اليد.
ق��راأُت  اأي�صًا  المعنى  بهذا  متناٍه.  ل  غمو�ٌس  المتناهي،  الو�صوح 
الماغوط، وعرفُت اأن الكتابة، دائمًا، رغم ما يبدو فيها من ب�صاطة 
من  وهذا  وُتظه�ر.  ُتف�صي  مّما  اأكثر  وتحجب،  ُتخف�ي  التعبير،  ف�ي 
بمعنى  »اأ���ص��ٌل«،  ه�ي  من حيث  ل  اللغة  ياأخذ  ال��ذي  الن�س  طبيعة 

»قاعدة«، بل كونها »بدايًة« بتعبير نيت�صه.
في البدايات ت�صّكل الأ�صياء، وتتاأّبى على الفهم، لأّن البداية تاأ�صي�ٌس. 

األي�س كل تاأ�صي�س بلبلة، وا�صت�صكاًل، اأي اأنه طريٌق...
عرفت واأنا، ما اأزال اأتلّكاأ، في القراءة المتوا�صلة لأعمال الماغوط، 
التي  الأم��ور  ال�صعر كتاب مفتوح، وتاأجيل م�صتمّر، وه��ذا من  اأن 
ال�صعر  على  بال�صطحية، وحكم  الماغوط  على  َمن حكم  يدركها  لم 
بالتالي، بالموت اأو النهاية، لي�س من خال الماغوط، بل من خال 
تجربة المعا�صرة، وهي توؤّجل �صعريتها، وتحجبها، لأّن »المعا�صرة 
حجاٌب«؛ ما اأدركه البغدادي في القرن الحادي ع�صر، اأي بفارق كبير 
عّمن اكتفوا بفهم المعا�صرة، و�صمنها ال�صعر، بمفهومها الزمني.

محمد الماغوط، �شالح بو�شريف
ر�صم: عبد الله اأحمد.

نقد

�شمٌّ �شرعي

اإح��دى  ن�صرت   ،2009 اأّي���ار  �صهر  م��ن  والع�صرين  الثاني  ف��ي 
)القتل  اليوثانيجيا  بوا�صطة  ام���راأة  م��وت  خبر  وا�صنطن  ولي��ة  في  ال�صحف 

الرحيم( بم�صاعدة طبي�بها الخا�س.

ارت�صاف  تحاول  عجوز  ام���راأة  ترتجف.  كانت  عفن،  �صرير  على 
خ، كرائحة جّثة معّقمة. حّبات  قهوة داكنة بفم ياب�س. الرائحة ُتدوِّ
هال �صقراء تطفو على ال�صطح. عظام يَديها الناتئة تعجز عن حمل 
المهترئ،  هيكلها  فاأ�صمع طقطقة  َعِتها،  َو�صْ تغيير  تقّرر  الفنجان. 

و�صرير ال�صرير. 
ت�صرخ  �صاعْدني...  ال�صماد.  بع�س  اأر����ّس  المجّعد،  جلدها  ف��وق 

ب�صفاه حزينة تتو�ّصدها عناكب حمراء �صغيرة.
ُمهملة.  �صيخوخة  رائ��ح��ة  خيا�صيمه.  تزكم  العتيق  جلدها  رائ��ح��ة 
جارتها ال�صابة الم�صطجعة على �صرير مجاور تدمدم: »رائحة العمر 
ت�صبه رائحة خ�صب عتيق، وكّلنا اإلى الخراب �صائرون«. كانت تغّني 
تغّني  كانت  مائكّية.  ابت�صامة  التجاعيد  من  الخالي  وجهها  وعلى 

بحنجرة خبيثة.
هل تعدني بموت ب�صيط كالنوم؟ ت�صاأله العجوز. هل تعدني بالموت 
بجْلد م�صقول  الموَت  ت�صتهي  الحت�صار؟ ح�صنًا. هي  قبل حلول 
بموٍت  وتحلم  ت�صتهي  العطب.  ُيدركها  لم  بذاكرة  ثابت�َتين.  ويَدين 

نبيل ك�صقوط المحارب�ين. 
اأحفر  المنكم�س،  جبينها  ف��وق  اأجي�بها.  ف،  م�����ص��رِّ ب��م��وت  اأع����دِك 
َتين، اأحقنها ب�صّم �صرعي.  رغباتها الأخيرة. اأقّبل �صفَتيها الخ�صبيَّ
الزرقة.  الوريد. حتى  ان�طفاء  الغروب، حتى  على  واأتفّرج  اأحقنها 
ها بماءة بي�صاء، اأعّطرها، اأ�صعها في كفن لئق، واأبداأ باإن�صاد  األفُّ
اأغنية حزينة: »الموت طعنة في قلب الألم، الموت �صفعة على وجه 

ق لنا الح��ص�ور، وي�ب�كي الإله. الخالق«. ُي��صفِّ
قبل اأن اأُغلق التابوت، تغمزني. �صكرًا تقول. 

عفوًا... هذا واجبي.

خثرة رجل االإطفاء
الم�صروخة. كّنا نحاول  يحّدثني عن الخثرة، وهو يم�صغ ذاكرته 
اإطفاء المدينة، يقول لي، ولكن. بالخطاأ �صرْبنا بع�س الهواء الفا�صد 

ودخانًا م�صمومًا. بالخطاأ، فانهمرت علينا الخثرات.
خثرة في الراأ�س. رفاقه ماتوا.

خثرات في القلب والأطراف. 
القدر اختاره هو لير�صم لاأجيال الاحقة م�صاهد العطب. كان ير�صم 
كالطيور،  فالخثرات  ِجرة،  �صَ اأخ��رى  خثرة  تداهمه  اأن  قبل  بهلع 
ي بنف�صها اأحيانًا لل�صخرية من الهند�صة وناطحات  يقول لي، ُت�صحِّ

ال�صحاب والطائرات.
بهدوء، يم�صغ خبزًا تفوح منه روائح جثث محروقة. بع�صنا غدرْت 
باإ�صبع مزرّقة،  المدينة.  اإطفاء  به خثرات دنيئة، بينما كنا نحاول 
ير�صم ج�صدًا م�صلوًل، ي�صلح لأحد متاحف ال�صمع. غدًا �صيبترون 

اإ�صبعه وير�صلونها اإلى المقبرة. 
اأ�صبح هو والخثرة اأ�صدقاء. فللخثرة قلٌب اأي�صًا واأطفال. ل ذنَب لها 
يقول، فالرّب ي�صتغّلها ليثبَت األوهته. لقد خلقها لأنه �صادّي وغام�س 

حّد الخبث... يقول.

متفّرجة
وال��ح��روب  ال��م��ج��ازر،  على  تتفّرج  م�صتلقية،  كانت  ج�صدها  ف��وق 
التي م�صْت ولم تزل. على الدمى والقنابل وال�صور الدامية. لع�صر 
بًة القنوات، وهي تق�صم على  �صنوات، ظّلت اأمام التلفاز تتفّرج، مقلِّ

مهل اأطرفها المت�صّخمة. 
ت�صقط  مه�ّصمة  واأج�صاد  ال�صا�صة،  اأط��راف  على  تتدحرج  روؤو���س 
ل�صانه  المهّرج  م��ّد  كّلما  وكانت  القتلى،  لم�صاهد  ت�صحك  اأمامها. 

تنتحُب.
فتر�ّصبت  ذاكرتها.  وترّهلت  عيناها،  احترقْت  حتى  تتفّرج،  ظّلْت 
الُمنتَهكَتين،  وفخَذيها  ال�صامخة،  بطنها  ف��وق  ال�صحم  من  اأطنان 
ُك��رٌة من  تفا�صيلها.  ن  تبيُّ الممكن  يعد من  لم  المهجور.  و�صدرها 
الحواف  وعلى  �صرير،  فوق  رة  مكوَّ ُك��رة  اأم�صْت.  المقّد�س  العَفن 

ذكريات ل لزوم لها. 

مري�س ال�شرطان
ال�صرطان  ُيداعب  عنه.  رغمًا  تكبر  ظّلت  التي  لحيته  يم�ّصط  جل�س 
الجثث  اأن  يعلم  فهو  ت�صذي�بها،  في  يفّكر  كان  �صدره.  في  الجائع 

الأنيقة اأقل اإثارة للغثيان، واأكثر اإيامًا.
عليه اأن ُيطعم ال�صرطان. وعليه اأن يبقى حّيًا؟ مع�صلٌة م�صحكة. ظّل 
ب  ل�صهور طويلة يقلِّب الأمر في راأ�صه، فيما رئتاه تنفثان ما تر�صَّ
ًا وعقارًا  اأعطوه دم��ًا ح��ارَّ النهاية،  ال�صجائر. في  فيهما من دخ��ان 

ئًا لينام. كيميائيًا ومهدِّ
هل راأيَت �صرطانًا من قبل؟ ي�صاأل جاره على ال�صرير المجاور.

اأت�صاءل دائمًا كيف  راأيُت مّرة واحدًا يتبخ�تر على �صاطئ البحر. 
يبدو داخل الأقفا�س الب�صرية.

اأ�صاعه  بخلع  وب���داأ  ���ص��دره،  اأزرار  عندئذ  ال�صاحب  ال��رج��ل  ف��ّك 
المتوّرمة واحدًا واحدًا، حتى ظهرت رئتاه الرماديتان يغفو فوقهما 

�صرطان اأ�صود جميل.

انت�شر ال�شرطان
بالأيودين، حتى  َم حروف كلماته  عقَّ بعناية، يحاول �صنع جملته. 

اأم�َصْت نظيفة، طاهرة كما يليق بفاجعة موؤلمة.
انت�صر ال�صرطان.

ب الوقوع في  كان الوجه المحفور على راأ�س ال�صرير يحاول تجنُّ
جدالت فل�صفّية ل طائل منها. لم يعد وجهًا بال�صكل المتعارف عليه، 
فوجوه ال�صرطان تحّب الغرابة، وال�صمت. تخالها اأحيانًا على و�صك 
ع  الوقوع. حزنها هادئ، ُمنك�صر، ل يحاول المبالغة، ويكره الت�صنُّ
والمكياج. لم يَر في حياته وجوهًا اأكثر تعبيرًا عن وجع الخراب. 

وجوه �صادقة جدًا كالموت، وجّدية جدًا كاحت�صاء قلبي.

ى كثعبان مذعور.  عبر فّكها المثقوب كنُت اأرى ل�صانها الورديَّ يتلوَّ
ما الخبر اليوم؟ ت�صاألني بمامح مم�صوخة.  

لقد انت�صر.

من تلك العيَنين المك�صورَتين، هوْت دمعتان. هل راأيت من قبل موتًا 
يبكي كطفل مذعور؟ موٌت مذعور من الأل��م، ومن نف�صه، اأو �صيء 

من هذا القبيل.

الغرفة رقم 425
األتقي بالراأ�س نف�صه م�صتلقيًا  كّلما مررُت بالغرفة رقم 425، كنُت 
فوق �صرير حجرّي عاٍر �صوى من طحالب مهملة. كان ينتظر موعد 
قدومي. تملوؤه م�صامير ناعمة، واأخاديد عميقة، تراكمت فوقها على 

مّر الع�صور اآلُم العالم المزمنة ودموعه المالحة. 
كّل �صيء كان مبعثرًا في غير مكانه. العينان ُمتباعدتان، الفم في 

عر يغّطي ال�صفَتين. كان وجهًا جميًا للغاية.  المنت�صف، وال�صَّ

ف دمعًة. لم يبَق في  �صرُت اأزوره كّل يوم، لأنزع عنه م�صمارًا واأُجفِّ
النهاية �صوى م�صماٍر وحيد، تركته للذكرى.

فادي �شعد

ق�شائد

من اأعمال هاري�صون بري�صتمان.
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ثاثة  الآغ���ا  خ�صر  ال�صوري  والناقد  ال�صاعر  اأ���ص��در 
متتاليَتين  �صنَتين  ط��وال  ح��راك��ًا  اأح��دث��ت  نقدية  كتب 
المهدور« في نقد تجارب  وخ�صو�صًا كتاب »البيا�س 
�صعرية كان لها انت�صارها في الت�صعينيات. في هذا الحوار ل يخفي 
الآغا مخاوفه من انت�صار »الكتابة ال�صفوية« اأو ال�صعر ما بعد الكتابة، 

معلنًا قدوم ن�س المثقف الذي قوامه المعرفة وال�صمت معًا.
في تجربتك ثمة ا�شتغال في اإيقاظ التاريخ اأو ا�شتنطاقه 
�شعرياً، بحيث نجد اأن كل قطعة �شعرية هي اأ�شوات مخبوءة 
ر لحدث  تحت جلد الما�شي، وكل جملة هي تف�شيل م�شغَّ
ن �شعرياً اأو �شردياً... هل يتحّمل  اأو واقعة اأو خبر لم ُيدوَّ
ح�شاب  على  التاريخي  الثقل  وه��ذا  الفكر  هذا  ال�شعر 

الواقعي المعلن المعا�س؟ 
- اأظن اأن العالم، رغم عمره المديد والا متناهي، لم يزل بحاجة 
اإلى اكت�صاف. لم يزل التاريخ بحاجة اإلى اكت�صاف، وكذلك الذات. 
نتيجة  فراغات  تخّلف  كمعارف،  لها  ت�صكُّ اأثناء  المعارف  اأن  ذل��ك 
المعارف،  تطْلها  لم  الفراغات  ه��ذه  الأث��ن��اء،  تلك  في  لغتها  ق�صور 
فبقيت مجهولة مّرة، وم�صكوتًا عنها مّرة ثانية، وغير مكتوبة مّرة 
ثالثة. عمل ال�صعر هو البحث عن )وفي( هذه الفراغات ل�صتنطاقها 
واإيقاظها، ال�صعر ل ينمو و�صط المعارف، بل في فراغاتها. اأنا اأبحث 
عن هذه الفراغات وفيها لأ�صتنطقها واأوقظها واأكتبها. لكن ذلك ل 
يعني اأن ال�صعر يقّدم تاريخًا اأو معرفة، التاريخ الذي يقّدمه ال�صعر 
هو تاريخ �صعري، والمعرفة التي يقّدمها هي معرفة �صعرية، بمعنى 
اأن الباحث في التاريخ، والباحث في المعارف، ل يمكنهما ال�صتناد 
اإلى ذلك التاريخ وتلك المعرفة كوثائق اأو كمعلومات، ال�صعر ل يقّدم 
وثائق ول معلومات، اإنه ي�صتك�صف. مع هذا فاإن ح�صور التاريخ، 
�صعريًا، لدّي لي�س بهذا الطغيان الذي تتحّدث عنه. لكن يجب القول 
اإنه، حتى في الق�صائد القليلة التي ينطبق عليها و�صفك ل�صعري، لم 
تكن لغتها لغة التاريخ، كما اأنها لي�صت لغة الما�صي، وحتى لي�صت 
والما�صي  التاريخ  اإلى  العودة  اأح��اول  عندما  الدارجة.  ال�صعر  لغة 
اأحب  التي  بلغتي  اإليها  ال��ع��ودة  اأح���اول  فاإنني  المعرفة،  وف��راغ��ات 
اأن تكون حداثية، بمفرداتي التي اأحب، اأي�صًا، اأن تكون حداثية، 
وكذلك باأدواتي. بمعنى اأنني ل اأذهب اإلى الما�صي ول اإلى التاريخ 
�صلة  ذي  ف�صاء  �صمن  �صعريًا،  واأُدرج��ه��م��ا،  اإل��ّي،  اأُح�صرهما  بل 
اللذين  والتخّطي  وبالتجاوز  الع�صر،  ه��ذا  وبو�صعيات  بالحداثة 
يتحّمل  اأن  في  الم�صاألة  لي�صت  المعنى،  بهذا  ال�صعر.  اإليهما  يطمح 

ال�صعر ذلك اأو ل يتحمله، بل اإنه معنّي بذلك.

لكنَّ قارئك ي�شعر باأنه ماأخوذ اإلى ف�شاءات اأخرى اأكثر 
قد�شية من ف�شاءات اليومي، حيث ثمة دائماً اأ�شالة ما في 
اللغة المعّقدة التي ت�شل اأحياناً اإلى ب�شاطة تقترب من 
اأ�شالة ال�شوفيين في مواجهة ذواتهم، بعبارة اأخرى اأنت 

اأكثر �شعراء جيلك ابتعادًا عن اأجوائهم ال�شعرية... 
- اأفهم من عبارة »اأكثر قد�صية«، هنا، اأنها اأكثر تف�صيًا، حيث ل 
اإل بمقدار ما هو  اليومي ل يبني �صعرًا، ل يبني ق�صيدة  قد�صية. 
عابر، اأو زائل، وي�صتطيع ال�صعر تهريبه من عبوره وزواله اإلى لحظة 
رُت عن ذلك مرارًا، تف�صد ال�صعر. مع  الوجود. اللغة اليومية، كما عبَّ
ذلك فاللغة المعّقدة لي�صت بديًا عن اللغة اليومية، كما اأنني ل اأرى اأن 
لغتي معّقدة، يمكن اأن تكون مرّكبة، بمعنى اأنها تبحث عن عاقات 
الأول��ى  القرابات  عن  تك�صف  اأنها  اأو  وال�صيء،  الكلمة  بين  جديدة 
لاأ�صياء، تلك القرابات التي حجبتها الو�صايا والألواح وال�صرائع 
التي و�صعت الإن�صان والأ�صياء والعالم في اأقفا�س حديدية ومنعزلة، 
واأبعدته عن الإ�صغاء اإلى داخله وج�صده حتى �صار ُيجيد التعبير عن 
كل �صيء اإل عن نف�صه. اللغة اليومية لغة موا�صعة، لغة ربح، فيما لغة 
ال�صعر لغة خ�صارة، وكلما تعّمق ال�صعر في اللغة تعّمق في الخ�صارة. 
له حتى الآن، وهو لي�س اأر�صًا تحّط عليها  هذا هو المكان الذي اأف�صّ
�صعريتي، ال�صعر ل يحّط في اأي مكان، بل هو مغادر دائمًا. وهذا 
الأمر هو ذاته الذي يجعلك تقول اإني ل اأ�صبه �صعراء جيلي، واإنني 
مختلف عنهم. وفي الحقيقة اأعتبر ماحظتك اإطراء كبيرًا. الكثير 
من �صعراء جيلي )لي�س الجميع طبعًا( يكتبون الن�س اليومي، ن�س 
التفا�صيل، يكتبون بلغة ل تقول غير المقول �صابقًا، توؤكد الأ�صياء 
كما هي في الواقع، وفي التاريخ، يكتبون بطريقة �صفوية، ما قبل 

اللغة... فيما اأنا اأحاول األ اأفعل ذلك، الآن على الأقل. 
مجموعتك االأخيرة »الجاهلي الذي اأنا« مزيج من الح�ّس 
بحيث  مت�شّربة،  معرفية  طاقة  ومن  العاطفي،  االنفعالي 
ي�شعر القارئ باأنه اأمام �شعرية م�شطربة م�شعوقة من هذا 

التدافع المعرفي على ح�شاب ال�شعري؟
- مع التاأكيد على اأن المعرفة، هنا، �صعرية، فاإن ذلك ين�صجم مع 
تطّلعاتي اإلى الن�س المثّقف، واإلى اأن ال�صعر، واإن كان لغة، فاإنه لغة 
تقول. ل يوجد �صعر با قول، على اأن يكون القول �صعريًا حقًا. اأما 
اأن تكون ال�صعرية م�صعوقة، فاإنها يجب اأن تكون كذلك، ما لم يكن 
ال�صعر م�صعوقًا فاإنه لن يوؤثر فينا، لن يثيرنا، ويفقد معناه ووجوده. 
اأحب اأن تكون �صعرّيتي م�صعوقة، ل من تدافع المعرفي على ح�صاب 

ال�صعري، بل لأنها يجب اأن تكون كذلك، كما ينبغي لها.

كيف ترى اإلى الم�شهد ال�شعري والنقدي ال�شوري اليوم؟
- الآن، ثمة �صعراء في �صوريا يمكن اأن ي�صّكلوا عامات اإيجابية، 
يكتبون �صعرًا متنّوعًا، متعّددًا، وينطوي على اختافات. وجودهم 
يمكن اأن يجعلني ويجعل القارئ يرى خيرًا في �صعر )اليوم( في 
قبل  ما  ولل�صعر  لل�صفوية،  النت�صار  ه��ذا  هو  اأخ�صاه  ما  �صوريا. 
درج��ة  واإل���ى  اللغة،  ح�صاب  على  التفا�صيل  ف��ي  وال��غ��رق  الكتابة، 
طالت  التي  بال�»خّفة«  ي�صّمى  ما  انت�صار  هو  اأخ�صاه  ما  انعدامها، 
يمّيزها  ل  �َصعرة  وال�صخف  الخّفة  بين  اإذ  ال�صعر،  الرواية وتطول 
الجميع. لكن، عمومًا، ثمة م�صهد �صعري يب�ّصر باأ�صاليب احترافية، 
وب�صعر يخرج من الج�صد ل من الأيديولوجيات. من الداخل ل من 
مقالت  ثمة  منعدم.  �صبه  ل  فعًا،  منعدم  فهو  النقد  اأم��ا  ال��خ��ارج. 
مهّمة تظهر هنا وهناك، لكنها خا�صعة لمتطّلبات العمل ال�صحافي 
و�صروطه، وعلى هذا ل توؤ�ّص�س لروؤية نقدية وا�صحة، فا بو�صلة 
اإذًا. ويبدو الأمر، حين يتعّلق بالتغطية النقدية ل�صعر )اليوم(، �صديد 

البوؤ�س اإلى درجة ال�صفاقة. 
اأ�شدرت ثالثة كتب نقدية، لكن ما لفت االأنظار هو كتاب 
»البيا�س المهدور«. لَم لْم يحَظ »نقد اأيديولوجيا اللغة« 

بهذه ال�شهرة، رغم اأهميته في الم�شهد النقدي؟ 
- »البيا�س المهدور« كان اأول كتاب نقدي ظهر في �صوريا تناول 
تجارب �صعراء الت�صعينيات، وهو مغامرة من حيث اأن َمن در�صت 
الم�صكلة وهي،  اإنه درا�صة في  لديهم،  تجربتهم ل تجربة وا�صحة 
تت�صّكل للتّو، در�صت �صعراء ل �صيء وا�صحًا لديهم �صوى �صخبهم. 
ا�صمه  ظهر  يكن  لم  بع�صهم  ج��دًا،  كانوا �صاخبين  الفترة  تلك  في 
حتى في ال�صحافة، فت�صّور كيف يكون الأمر وقد ظهر في كتاب! 
بالإ�صافة اإلى ذلك ينطوي الكتاب على نقد لتجربة �صعراء الحداثة 
الموؤ�ّص�صين من �صاعر لم يكن يعترف به اأحد، اأو يعرفه اأحد )الآن 
يعرفني اأ�صدقائي على الأقل( وعلى روؤية لل�صعر الجديد في �صوريا 
باخت�صار، كتاب خرج و�صط  اإن��ه،  الفترة.  تلك  اأراه في  كما كنت 
المعمعة، وو�صط ال�صخب، لذلك نال تلك ال�صهرة. اأما كتاب »ما بعد 
تاريخ  تتناول  ثقافية  اللغة« فهو درا�صة  اأيديولوجيا  نقد  الكتابة - 
الكلمة  تحّولت  متى  تتناول  اأدق،  وبو�صف  الكتابة،  وتاريخ  اللغة 
لذلك فهو  اإلى كتابة، وهكذا.  اللغة  لغة، ومتى تحّولت  اإلى  الخالقة 
لي�س كتابًا في م�صكلة يومية. مع هذا فقد نفدت طبعته الأولى خال 
ت�صعة اأ�صهر من �صدوره ح�صب اإح�صائيات النا�صر الذي يعّد الآن 
لطبعة ثانية منه، فيما لم ينفد كتاب »البيا�س المهدور...« في فترة 

ق�صيرة كهذه.

حوار: اإبراهيم ح�شو 

حوار

هيبيرت حداد )من اأ�صل تون�صي( اأحد اأجمل اأ�صوات 
روايته  بذلك  ت�صهد  كما  المعا�صر،  الفرن�صي  الأدب 
»كواندو«  مجموعة  اإل��ى  ح��داد  ينتمي  حلم«.  »هند�صة 
تنظيرات  بف�صل  الت�صعينيات  بداية  ظهرت  التي  الجديد  للتخييل 
الناقد جان لوك مورو، و�صّمت فريديريك تري�صتان )غونكور( وجان 
ليفي مارك وجورج اأوليفيي. في هذه ال�صفحة ننقل الجزء الأكبر 
»ماغازين  ُن�صر في  بروكا�س، وقد  األيكي�س  اأج��راه معه  من حوار 

ليتيرير« )العدد 498( �صمن ملّف عن الأدب المتو�صطي.
د اإدغار موران البحر المتو�شط كما لو اأنه »حقيقة  يحدِّ
�شعرية  »حقيقة  اإل��ى  ت�شير  وا�شتراتيجية«  جغرافية 
يتجاوز  ال��ذي  ال��الم��اّدي  المتو�شط  هذا  وميثولوجية«، 

الحدود القومية هل له وجود في نظرك؟
يهود  الأب، ومن  تون�صي من جهة  اأ�صل  تون�س، من  ول��دُت في   -
ذوي اأ�صل بربري جاوؤوا من ق�صنطينة  ووهران بل من  المغرب... 
هدهدتني اللغة العربية المتداولة  ب�صكل ا�صتثنائي من لدن الوالدين 
�صغيرًا، والعبرية باعتبارها طق�صًا في العديد من الحفات اأو طقو�س 
الحداد، اإذ تحمل  الثقافة العبرية - العربية )!( للمنفى هذه الحقيقة 
لًة اإياها في ذاتها من  المتو�صطية اأكثر من اأيِّ ثقافة اأخ��رى، م�صجِّ
اإ�صطنبول اإلى قرطاج ومن الإ�صكندرية اإلى ليفورن، ومن بر�صلونة 
ال�صفاف،  اإل��ى هنا وهناك على هذه  الأ�صاف  اإل��ى بيروت. هاجر 
�صهرتي  ا�صم  يترّدد  والخرافات.  بالنكهات  المو�صيقى  ومزجوا 
على  مكان  كل  في  ال�صيء  بع�س   ال��ح��داد،  بالعربية:  يعني  ال��ذي 
�صفاف جنوب المتو�صط: لبنان، م�صر، تون�س، الجزائر. وفي زمن 
ال�صاطين واأيام بورقيبة، كانت تون�س مركزًا كو�صمبولوتيًا، كما 
هو ال�صاأن في كل المدن الكبرى التي تحيط بهذا البحر المتو�صط 
دة عبر  المتعدِّ التبادلت  اأخ��رى. لقد خلقت هذه  اأو في  في مرحلة 
ال��ق��رون م��ن ال��ك��ي��ان المتو�صطي واح����دًا م��ن ث��اث اأو اأرب���ع ب��وؤر 
اأوروك  الهال الخ�صيب منذ مرحلة  الكونية. وثنيات  للح�صارات 
والنتقال  وبيزنطة  وروم��ا  الهيلينية  والحقبة  والفينيقيين  وم�صر 
والعلم  والفل�صفة  والنه�صات  والم�صيحية  والإ����ص���ام  العثماني 
المعا�صر: كل �صيء  اأتى  من المبادلت الم�صموح بها بف�صل  هذا 
ج. هذه الحقيقة ال�صعرية والميثولوجية  التي يتحّدث  البحر الم�صيَّ
اآلف  لحقيقة ملمو�صة منذ  نوعًا ما هالة حيوية  م��وران  هي  عنها 
ال�صنين. لي�س لدينا الو�صائل لقيا�س طبيعتها الحقيقية اليوم. من 
الممكن اأن ت�صتبدل القوالب الح�صارية الموؤ�ّص�صة جغرافيًا بركام 
د  تكنولوجي ذي ا�صتعمال توافقي، لكن الجوهر المتو�صطي ين�صِّ

المتخّيل  في  قوي  ب�صكل  رًا  متجذِّ ويبقى  متناثرًة،  معارَف  جّيدًا 
لاإبقاء على قيمة التقديم.

بدون �شك توجد اآداب متو�شطية اأكثر من وجود كّتاب 
الموا�شيع  تعبِّر  اأال  البع�س،  اإل��ى  بالن�شبة  متو�شطيين. 
المحفورة في البيئة المتو�شطية عن الكثير من اأعمالهم؟ 
وعندما تقروؤون كّتاباً اآخرين متو�شطيين اأال تجدون فيهم 

�شيماء العائلة؟
- الكون المتو�صطي الذي نّدعيه هنا وهناك لتجاوز تمايزات  الهوية 
المميتة: نحن الآخرين - عربًا، برابرة، يونانيين، اأتراكًا،  اأقباطًا، 
اإن�صانيين  اأو  م�صلمين،  ي��ه��ودًا،  م�صيحيين،  و�صاميين،  لتينيين 
متحّررين، �صليلي  النوميديين  والفر�س، والبابليين والآ�صورييين 
اأو م�صر الفرعونية، لدينا هذا البحر نف�صه،  هذه البركة  التي غّنت  
اأّي��وب واأفاطون ومو�صى بن  اأ�صيلة:  ال��دوام اأ�صواٌت  عبرها على 
ميمون وابن عربي اأو �صان اأوغ�صطين الذين لم يوقفوا في اأّي لحظة  
اإر�صادهم. طبعًا، هذه الميتا - ح�صارة المتو�صطية  هي اإنتاج اآلف 
نعتبرها  لكننا،  ُتغتفر...  ل  التي  وال�صراعات  والغزوات  الحروب 
بعد  يبقى  ما  هي  الثقافة  الزمن.  امتداد  على  ع�صوية  �صبه  حقيقة 
على  ح��ّرة  لتولد  ال�صنين  اآلف  انتظار  ينبغي  كان  القتتالت.  كل 
�صفاف كريت اأو اإ�صبانيا؛ ومن المتو�صط اأحتفظ بنو�صتالجيا هي 
الظّل الحامل لمعرفة �صائعة من اأجل الأ�صا�صي، ذاك الذي  يت�صّمن 
�صر�س   بجمال  القديمة  والأ���ص��وات  وال�صوء  الطبيعية  العنا�صر 
تك�صفه  وهي  الغياب  بهذا  ممتلئة  رواياتي  بال�صحراء.  ومهوو�س 
اأحيانًا من الواجهة )واحدة منها تعيد زيارة تون�س اأيام  الم�صتن�صر  
عن  اأخ��رى  رواي��ة  دينه؛  عن  يحّوله  اأن  التا�صع  لوي�س  اأراد  ال��ذي 
فل�صطين  اليهود والم�صلمين  وق�ص�س عديدة اأخرى  تعيد ا�صتثمار 
»الأودي�صة«   قراءة  اأعيد  الم�صرية(. طبعًا،  اأو  الإغريقية  الأ�صاطير 
و»األف ليلة وليلة« بالعاطفة نف�صها، لكن لي�س ثمة بال�صرورة توافق 
جمالي اأو ح�ّصي لدى معا�صريَّ في الحو�س المتو�صطي. فالتنّوع  
في العمل، حتى واإن كانت  لديه م�صادر مت�صابهة، ي�صبه بالأحرى 
التي ننحدر منها...  للثقافات  الغنى الإع�صاري  التباين في مقابل 
هًا، كي  اإننا نعمل لحفر اختافاتنا كي ل ن�صبه لحنًا جماعيًا م�صوَّ
نفّكر ب�صكل اأف�صل في غاياتنا. ويومًا بعد يوم، ينت�صر البتكار على 
التعليق  واللون  المحّلي، مبتعدًا بالإ�صافة اإلى ذلك  عن التعّرف اإلى 
نف�صه في فولكنر اأو دو�صتويف�صكي اأكثر من ميله اإلى نزعة  �صرقية  
الموزاييك  لتاأبيد تلك  اأََوَلي�صت هذه طريقة  مبتذلة �صارت مو�صة. 
ل�»اأومبيدوكل«  ا�صتعادة  الخلود«  »رق�صة  حيث  رّب��م��ا،  الكبيرة 

الم�صّجرة  والأ�صطورة  الواحد،  الإل��ه  وابتكار  جلجام�س  وملحمة 
لديونيزو�س والم�صيحية من ي�صوع النا�صري حتى �صاباتاي تزيفي، 
وفل�صفة المجو�س الإ�صكندرية ووجد ال�صوفية والمو�صيقى  وال�صعر 
للغات واللهجات. كل  الوا�صع  )!( والكون�صرتو  العربي  العبري - 
ذلك، يتكّتل، في لحظة ما، ل�صفري ال�صخ�صي  في فامنكو مرتجل 
للغجر الأندل�صيين مثًا اأو عند الإن�صات اإلى �صّحاذ من مدينة نابولي 
قد يمنحني فكرة حكاية. كل خيال من خيالتنا يبدو م�صبعًا  باإ�صاعة 
اأو  الهان�س  اأو  الفايكينغ  من  الغزاة  قديمًا  يفعل  كان  كما  ر�صولية 
ح�صود الم�صطافين  الذين هم  با �صك  في موقع جّيد لتحديد هوّية 
الكائن المتو�صطي، اإذا ما ُوجد! على هذه ال�صفاف، ي�صبه ال�صرق  
والغرب  وجَهي جانو�س: واحد يتجه نحو الذاكرة  والآخ��ر نحو 
الن�صيان. كيف ل ن�صمع  ال�صوت الألفي ليودا هاليفي: »قلبي في 

ال�صرق واأنا من اأق�صى الغرب« دونما رغبة  في ت�صجيل الهوية؟!
الرواية  تفكيك  ابتغت  التي  بالتجارب  اعتنينا  اإذا 
وتاأ�شي�س خطاب نقدي اأكبر من مو�شوعه، نالحظ اأنها كلها 
تاأتي من ال�شمال. وعلى النقي�س من ذلك، الكثير من 
جديدة، لكن هذه  اأ�شكاالً  الكّتاب المتو�شطيين ابتكروا 
االبتكارات كانت �شالحة دائماً لم�شاعدة الحكي. ماذا ترون 
في هذا الفرق؟ ُكُتٌب من قبيل »الكون« اأو »هند�شة حلم« 

اأال تجعلك في تقاطع هذين القطَبين؟
في  النوع  نظام  وتقلِّبان  ُت�صائان  المنفى  عن  الروايتان  هاتان   -
يمّيز  ما  ال�صرد هو  لي�س  اآخ��ر.  اإل��ى  بالتخييل من جانب  احتفالية 
للتف�صيل.  القابل  غير  وال�صعر  الحكاية  لكن  المتو�صطي،  ال�صرق 
ي�صتطيع الروائي الغربي العتماد اأكثر على علمه كمهند�س فاحّي 
منه على الأ�صوات الخفية لا�صعور. هذا ل يمنع اأن الفل�صفة النقدية 
والفيلولوجيا اللتين ُوجدتا في اليونان القديمة ازدهرتا لدى كبار 
الو�صطاء العبرانيين والعرب: من طهران اإلى كورفو. المقطع الآتي 
الذي ذكره اأورهان باموك لبن عربي يت�صّمن بقّوة، منذ األف �صنة، 
الغربية:  الآداب  في  بعناية  حظي  ال��ذي  البورخي�صي  التفكير  كل 
الكتاب وحروفه،   اأرق��ام  اأدر���س  ذل��ك وجدتني  بعد  كتابًا،  »ق���راأُت 
ال�صيخ عبد  اب��ن  ل��دن  ُكتب من  قد  الن�س  اأن  الخط  بف�صل  ففهمت 
وجدتني   اأف��ك��اري،  راجعت  وعندما  حلب.  مدينة  قا�صي  الرحمن 
الف�صل  اأن  فهمت  فجاأة،  قراءته.  ب�صدد  اأنتم  ال��ذي  الف�صل  اأكتب 
المكتوب من لدن ابن ال�صيخ والف�صل الذي قراأته في حالة انخطاف، 

كانا ف�صل الكتاب نف�صه الذي اأنا ب�صدد كتابته«!
ترجمة: م�شطفى بدوي

األيك�شي�س بروكا�س

حوار

خ�صر الآغا،
ر�صم: �صحر برهان.
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داخل  باعتبارها  النثر  ق�صيدة  �صرعية  على  تاأ�صي�صًا 
مناوئوها  ي�صرب  كما  ولي�صت خارجها  ال�صعر  دائ��رة 
الأ�صاو�س اأطنابهم حول ذلك، فال�صعر - بعك�س النثر 
- معروٌف منذ القدم بكونه ُين�َصد )بفتح ال�صين( ول ُيقَراأ، مقرونًا 
ال��ازم على �صمع  التاأثير  ُم�صتقرٍّ وخلِق  تهييج كلِّ  تتوّخى  بغائّية 
ي ونف�صه. لذا، قال علماء اللغة وفقهاوؤها قديمًا »الن�صيُد: َرْفُع  المتلقِّ
دًا؛  ُمْن�صِ ي  ف�ُصمِّ بالتعريف  �صوته  يرفع  ُف  المَعرِّ وكذلك  ال�صوت، 

ومن هذا اإن�صاُد ال�صعر اإنما هو رفع ال�صوت« )ل�صان العرب(.
�صين والخائ�صين في حقل  وباعتبار ال�صاعر �صاكر لعيبي من المتمرِّ
ق�صيدة النثر كتابًة وتنظيرًا منذ عقود عّدة، فهو ل ريب ُمدِرك لعدم 
خلو ق�صيدة النثر من »المو�صيقى« التي ُتعتبر بدورها ركيزة اأولى 
من ركائز عملية »التطريب«، عدا عن كونها - اأي المو�صيقى - ُتف�صي 
عِل  بال�صرورة اإلى »الغناء«، وهو الأمر الذي حذا بالكثيرين، حذو النَّ
اأو بانحدارهما من  اإلى الإقرار بتازم »ال�صعر« و»الغناء«  عل،  بالنَّ
اأ�صل واحد، كما ذهب اإلى ذلك مثًا جرجي زيدان. لكن المو�صيقى 
دة ولي�صت تطريبية،  التي تتوّلد في ق�صيدة النثر هي مو�صيقى متفرَّ
اإذ اأنها نابعة بالدرجة الأولى من ذاتها الداخلية وُم�صتلَّة اأ�صا�صًا من 
النثر ل الوزن. بالتالي، فهي ُمنعدمٌة وظيفيًا خارج حدود هذه الذات، 
اأو بمعنى اآخر ل تتجّلى كثيرًا على الم�صتوى الخارجي، وتقلِّل وفق 
ذلك من �صاأن اإلقاء ق�صيدة النثر على العامة من الجمهور اأو فوق 
المنابر، كما هو حال الق�صيدة العمودية اأو ق�صيدة التفعيلة، بينما 
دُر دونهما على م�صتوى القراءة الفردية التاأّملية وال�صامتة،  لها ال�صَّ

وهو مو�صوع اأُ�صبَع بحثًا وا�صتقراًء.
مقالة  خلف  ا�صَتَترت  التي  الخفّية  والهموم  الإ�صكالية  ه��ذه  لعلَّ 
ال�صاعر �صاكر لعيبي المعنونة »اإلقاء ال�صعر في و�صفه دليًا على 
حداثة ناق�صة« والمن�صورة في العدد الحادي والثاثين من جريدة 
»الغاوون« )1 اأيلول 2010(، يحّركها هاج�ُس اأن ال�صعر اأ�صبح فئويًا 
ونخبويًا بعدما اآَل اإلى عزلة وقطيعة عن المتلّقي، خا�صًة مع رواج 
اأيِّ  اإلى  النثر ل ترتكز في مراحل تو�صيلها  باأن ق�صيدة  الت�صليم 
نوع من المو�صيقى اأو الإيقاع المتعارف عليه، عدا عن القطيعة التي 
توّلدت بين ق�صيدة النثر من جهة والإن�صاد من جهة اأخرى تاأ�صي�صًا 
على كونها ق�صيدَة القراءة التاأّملية ل ق�صيدة الإلقاء الجماهيري، 
للبحث عن و�صائل وطرق  وهذه الإ�صكالية تتطلَّب الخو�َس عميقًا 
خ  وُتر�صِّ الجماهيرية،  ق��واع��ده  اإل���ى  عمومًا  ال�صعَر  تعيُد  اإلقائية 
تها في التعاطي ال�صعري واّت�صاع رقعة  مكانة ق�صيدة النثر واأحقيَّ

تها. مقروئيَّ

ز لعيبي في مقالته بين طريقَتين في الإلقاء: طريقة  لأجل ذلك، ُيميِّ
م�صتعينًا  ذل��ك  على  ويدلِّل  هادئة،  رزينة  وطريقة  مطربة  �صادحة 
ي�صبه  الذي  و»الترتيل«  »التجويد«  بين  وبالفارق  القراآني  بالن�س 
الفارق بين طريقة ال�صيخ عبد البا�صط عبد ال�صمد وطريقة ال�صيخ 
اإلى القول »اإنَّ ن�صًا  �صعود ال�صريم. هذا التمهيد يقوده للخلو�س 
نثريًا يمكن اأن ُيلقى بطريقَتين اثنَتين. ُجّل ال�صعراء العرب يبدون، 
في ما يتعّلق بالإلقاء، وكاأنهم من اأن�صار عبد البا�صط عبد ال�صمد: 
ر عن طبيعة ال�صتعارة  م ال�صجّي الذي قد ل يعبِّ ال�صوت العالي الُمنغَّ
وجماع اإحالت اللغة الجديدة الم�صتخدمة. بعبارة اأخرى، اإن هذا 
الإلقاء ي�صّب في مجرى معاك�س للغة ال�صعر الحديث وق�صيدة النثر 

المحلية«.
العبارُة الأخيرة في تقديري خطيرة، ول يمكن المرور عليها مرور 
ا يدفعني اإلى الت�صاوؤل هنا: كيف لأن�صار  الكرام دون محاججة، ممَّ
ال�صعر  لغة  يعاك�صوا  اأن  ال�صجي  م  المنغَّ العالي  بال�صوت  الإل��ق��اء 
وهل  وال�صتعارات؟  بالإبهام  الُمتخَمين  النثر  وق�صيدة  الحديث 
يمكُن امتثاُل اأيُّ ن�سٍّ نثري لهاَتين الطريقَتين من طرق القراءة اأو 

َح�صره �صمنهما؟
د لعيبي اإلقاء ال�صعر وفق طريقة ال�صيخ �صعود  اأ�صف اإلى ذلك، يوؤيِّ
ال�صريم اإزاَء طريقة عبد البا�صط عبد ال�صمد، حيث الن�س النثري 
ًا  »ل ي�صتحّث لدى الم�صتمعين �صوى اأق�صى درجات الخ�صوع  ُمرتَّ

الروحاني«.
ال��ت�����ص��اوؤلت، لكن هذه  اأول���ى  ربما ك��ان ه��ذا ج��واب��ًا مقت�صبًا ع��ن 
المفا�صلة بين »تجويد« عبد ال�صمد و»ترتيل« ال�صريم تبدو ظالمة 
للن�س وللمتلّقي على حد �صواء، لأنها قائمة في اأ�صا�صها وبالدرجة 
الأولى على وجود »التنغيم« من عدمه في كا القراءَتين وما َي�صتحّثه 
لدى الم�صتمعين، اأي اأق�صى درجات الن�صوة عند عبد ال�صمد في 
مقابل اأق�صى درجات الخ�صوع الروحاني عند ال�صريم )ُيدلَّل لعيبي 

على ذلك باأن ال�صريم بكى ذات مّرة عند ترتيله »�صورة الفاتحة«(.
القراءات  لقوانين  القراآني  الن�س  اإخ�صاع  فاإن  اأخ��رى،  من زاوي��ة 
ال�صعرية ولو من باب التمثيل والتدليل لي�س اأمرًا عادًل، واأنا هنا 
ل اأنطلق من باب القد�صّية التي يتمّيز بها الن�س القراآني دونًا عن 
�صواه من الن�صو�س، بل بما تتمايز به قراءة الن�س القراآني وتتبايُن 
جوهريًا قبل كل �صيء عن قراءة اأي ن�ّس اآخر، �صواء كان ق�صيدة 
نثر اأم ن�صًا مفتوحًا اأم ملحمة �صعرية. هذا اإ�صافة اإلى ما ت�صتوجبه 
يها: التجويد والترتيل، من ا�صتراطات قرائية،  القراءة القراآنية ب�صقَّ
مثل: عامات الوقف واأنواع المّد واأحكام التجويد... اإلخ، والتي 
ل �صبيل اإلى مراعاتها في القراءة ال�صعرية، اإذ ل �صّك في اأن هناك 
فروقات تاأ�صيلية من حيث النوع واللغة بين الكتابة ال�صعرية والكتابة 
عن  القراآنية  القراءة  افتراق  على  تمامًا  ين�صحب  ما  وهو  القراآنية، 
القراءة ال�صعرية من حيث الهدف، حيث َتطلَّبها الن�س القراآني لغاية 
ان�صباطية بحتة، األ وهي حفظ الل�صان العربي من اللَّحن، بينما ل 
غ وجودها في القراءة ال�صعرية، واإل انحرف  يوجد براأينا ما ُي�صوِّ

ال�صعُر عن وظيفته.
�صك  دون  م��ن  »ه��ن��اك  ب���اأّن  ال��ق��ول  اإل���ى  لعيبي  ينتقل  لة،  وكمح�صّ
عاقة بين �صعر حديث واإلقاء حديث، بحيث يمكن الزعم اأن طبيعة 
المحايثة  ال���دللت  اإل��ى  ت�صتجيب  اأن  عليها  )ال�صوت(  ا�صتخدام 

الم�صحونة بروؤية اأخرى للعالم اأقّل اإطرابًا وتطريبًا«.
لعيبي  ين�صدها  التي  »ال�صتجابة«  باأن هذه  يدرينا  ما  لكن  ح�صنًا، 
ة وال�صقوط في  الفجَّ »الخطابية«  اإلى نوع من  بال�صرورة  تقوَد  لن 

فخِّ البتذال؟
الق�صيدة  مع  مثًا  تتاآلف  اأن  ال�صوت  ا�صتخدام  لطبيعة  كيف  ث��مَّ 
ف�صائها  في  تحت�صد  التي  اللوحة   - الق�صيدة  تلك  اأي  الب�صرية، 
الخطوط والأ�صكال ب�صكل هند�صي، اأو تتوّزع الكلمات والحروف 
داخلها بطريقة ع�صوائية، وغير ذلك من التقنيات التي ي�صتخدمها 

ال�صعراء المحدثون ل�صتغال بيا�س ال�صفحة؟
فق مع لعيبي في بع�س ما ذهب اإليه، لكن  خا�صة القول، ربما اأتَّ

ب�صكل مغاير.
نعم، اإن »الترتيل« كما اأ�صار لعيبي نف�صه هو »قراءة« الن�س القراآني 
م من غير عجلة، وهذا �صحيح با ريب، لكنه يطالب  على مكث وتفهُّ
اأي  النثر،  »اإلقاء« ق�صيدة  القراءة عند  النوع من  ين�صحَب هذا  اأن 
انتقال مقّومات و�صروط الفعل القرائي كما هي جاهزة اإلى الفعل 
الإلقائي، وهو اأمٌر اأ�صّك في مدى اإمكان تطبيقه عند »اإلقاء« ق�صيدة 

النثر، فالبون �صا�صٌع جدًا بين »قراءة« الن�س و»اإلقائه«.

خلدون عبد اللطيف

�شجـال

اإي��ڤ��ا ك��وك�����س ���ش��اع��رة 
ع��ام  ف����ازت  بلجيكية 
اأف�شل  ب��ج��ائ��زة   2001
الم�شابقة  ف��ي  ���ش��اع��رة 
عام  االأول���ى.  الفالمانية  ال�شعرية 
ال�شعرية  مجموعتها  ظهرت   2004
ماجيك.  قلم  �شمغ.  »قلم  االأول��ى 
 C.« لجائزة  حت  وُر�شِّ �شفاه«  قلم 
كوك�س  ت��ع��ت��م��د   .»Buddingh
م�شطلحات  )م��ن  الثالثية  القفزة 
الريا�شة( بين ال�شعر، النثر المرّكز 

واللعب بالحروف.
تّمت الترجمة باالتفاق الفاعل مع 
ال�شاعرة. بع�س التكوينات اللغوية 
تغّيرت في الترجمة. مثاالن: عنوان 
»ج���رذ ال��ب��ري��د« ه��و ف��ي االأ���ش��ل 
»�شديقي الحميم« وكلمة »فئران« 
البريد«.  »مرموط  االأ�شل  في  هي 
في  اأ���ش��ل��ه  »المت�شّلطة«  ع��ن��وان 
الهولندية »المتطّفلة«، وقد غّيرناه 
للتدليل على التدّخل التع�ّشفي في 
�شوؤون االآخرين. في العموم تعتقد 
للتحوير  قابل  ن�ّشها  اأن  كوك�س 
مقروءًا  ي�شبح  كي  الترجمة  اأثناء 
لقارئ في لغة اأخرى، وقد ا�شتركنا 

في �شناعة التحويرات كّلها.

حازم كمال الدين
ر�صمة لطفل في 
الثالثة من العمر.

ترجمات

حديقة ماجوريل - مراك�س
ل �ص���يء. هكذا يجب اأن تكون الحديقة.

ي. رهيفًة. طرّيًة. النباتات الزيتّية بع�صًا منِّ
مغبّرة هنا. ملمومة على نف�صها

العفن. وال�صخامة.  لونية من  البرد. تدّرجات  من 
رايٌة مهترئة.

لمعان ورق جلدي قوّي.
د. وفي �صاحة الح�صى.  يتوعَّ

د. ال�صّبار الُم�صتثار المنت�صب. يتوعَّ

جرذ البريد
�صديقي الحبيب...
خرجُت في الظهيرة
لتنفيذ بع�س المهام

للح�صول على طابع بريدّي، ي�صلح لألبوم �صورنا
كثيرًا ما اأبعُث ر�صائَل غير ورقية، بيد اأني

اأحتاج اأحيانًا اإلى الترا�صق بالوثائق.
هكذا �صّلمت نف�صي اإلى فجوة في جدار

يتجّمد فيها اثنان من فئران موظفي البريد
تحت اإ�صاءة لمبات النيون.

رعدة لحمهما المترّهل
اك الخدمة الزجاجي، خلف حدود �صبَّ

الفزع الذي ينتابهما مما تريدين،
ذهولهما الخفيف مما تطلبين،

ل يعتبران وجودك اأمامهما �صيئًا بديهيًا اأبدًا.
ة م���ن اأث���ر  ت��اح��ظ��ي��ن ح��ي��رة الأ����ص���اب���ع ال��م�����ص��ف��رَّ

التدخين
وروؤو�س ملوك، زهور بداية العام،

وت�صاوير تحاكي الطيور بواقعية ُمفرطة،
ع�صر ق�صبات َهليون غلت حتى جفَّ ماوؤها

فلم تعد تعرف المرح
الرق�صة الم�صّننة لج�صد طابع البريد.

تتذّكر حكاية الرجل الذي راأى جوادًا في �صارع
ُي�صَرب ب�صياط من جلد العجل،

ر الم�صهُد دموَعه من الُغَدِد الرجل الذي فجَّ

ر للجواد في المكان نف�صه. فعانَق الحطام المدمَّ
هكذا اأريدَك اأن تلم�س اأ�صابعي

هكذا اأريدَك اأن ت�صرب رقبة فاأر البريد
فيما فمي يلثم هالَتْي عيَنيه الكابيَتين

بيد اأن �صريحة الزجاج ال�صميكة تحول بيننا
و�صغطة فمَك على ذلك الغ�صاء، يا �صديق،

�صتربك فاأر البريد
ذلك اأن المرء ل ي�صتطيع اأن يبّث م�صاعر �صفَتيه

من خال زجاج.

ب اأت�صّلم طابعًا بريديًا بهدوء مهذَّ
واأحمل فاأر البريد مثل جرح في قلبي

لبقّية الن�صف الثاني من مثل هذه الأيام.

رفيقتك القلبّية
اأنا.

..
تحلم بكر�صي،

بحبال حول الكاحَلين،
بما�صورة بندقية في العنق.

ورغم ذلك، فهي لي�صت ُملزمة ب�صيء.
ل �صيء يبتّزها لتحلب الكلمات من اأ�صابعها.

الر�صغان مقّيدان اإلى طناجر وجرادل،
فم على فم، قلب في ُدميَتين.

في البعيد ثّمة قلم
ك�صظّية في �صعلة م�صباح الغرفة الأ�صفر

وبينها وبينه ن�صيج عنكبوتّي من الأ�صوات
تقتحمه ككرة هائجة.

المت�شّلطة
ذات يوم جل�صْت اإلى الطاولة. كانت رائحتها غريبة 
وك��ن��ت ل اأع��رف��ه��ا م��ن ق��ب��ل. جل�صت م��ث��ل وق���واق 
تكّلم  ين.  العري�صَ بمرفَقيها  واأزاح��ت��ن��ي  �صغير 
ل  اأي�صًا  وكنت  ا�صمها،  اأح��ٌد  يلفظ  لم  الآخ���رون. 
اأعرف ا�صمها اأو كيف ينادونها في بيوت اأخرى، 

َتين  مخروطيَّ كانتا  اأُُذن��اه��ا  اأخ���رى.  ط��اولت  على 
اإلى  تنتبه  األم  اأ�صنانها زجاج رمادي.  َتين.  وورديَّ
وج��ودي؟ اتكاأت علّي وكاأّني غير موجودة. كتف 
اأق��ل  ل��م  ف��ي �صحن ط��ع��ام��ي.  اأك��م��اٌم  على حنكي. 
ونثرتها  الغرفة  اقتحمت  بجانبي  التي  تلك  �صيئًا. 
رتني  ف�صمَّ مجرو�س  كثلج  �صاخب  ب�صوت  كّلها 

عميقًا في مقعدي.

تجاعيد الكرز
يها المرء  ال�صّيدة التي تعي�س في القبو ه�ي من ُي�صمِّ
تجاعيد الكرز. التي كانت يومًا ما �صفَتين للغواية، 
عة باأ�صباغ فاقعة و�صط  �صارت اإكليل تجاعيد ملمَّ

وجه ممّل.
قَتين كاأنهما بديل  األم تكن وجنتاها قاحلَتين، �صيِّ
تي  تان كوجنَتي عمَّ م�صتعار عن الأ�صل، لكْن ُكرويَّ
ال�صّيدة  �صفاه  اأق��ارن  اأن  اأودُّ  دَتين،  المتورِّ چوليا 
باأحمر  قة  مزوَّ اإ�صت،  نجمة  اإ�صت،  مع  المزمومة 
اإم�صاكًا مزمنًا،  �صفاه فاقع، حمراء غامقة، تعاني 

اإم�صاك الأماني التي لم ُتَقْل.

مرايا �شغيرة ملت�شقة بي
مرايا �صغيرة ملت�صقة بي.

اأدور واأرق�س كبالونة.
وباإمكاني اأن اأكون �صاطعة كي اأُعمي الأعين.

من ينظر اإليَّ يظن اأنه يراني
. من ينظر اإليَّ يرى نف�صه فيَّ

هة. يرى تك�صيرته ال�صنيعة الم�صوَّ
من يهرب مّني يطرد نف�صه
مرايا �صغيرة ملت�صقة بي.

نة تجزُّ لحمي حوافها الم�صنَّ
اأنا: موزاييكة متاألقة
ب�صّقوق حمراء مبتّلة

وقلب من ثلج اأبي�س.
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بول �صاوول،
ر�صم: عبد الله اأحمد.

اأطلَّت الحداثة العربية بو�صاطة الآخر، اأي من الخارج، 
داخ��ل، حين دح�س  الغربية، من  كالحداثة  تكن،  ولم 
1626( المنطق الأر�صطي،   - فرن�صي�س بيكون )1561 
بموؤازرة ظروف ثورية �صاملة على الأ�صعدة كاّفة، وما كّر�صته هذه 
الظروف من انقاب في النظم المعرفية، وبدء التاأ�صي�س لأنطولوجيا 
الآث��ار  ظهور  وبعد  الغربية،  للحداثة  مو�صوعي  كظرف  مغايرة 
الطور  اإل��ى  الغربي  المجتمع  نقلت  التي  ال�صناعية  للثورة  الرهيبة 
وما  كّلها،  الثوابت  تجاوزت  تغّيرات  من  رافقها  وما  الكولونيالي 
رافق ذلك من اإحباط ب�صبب م�صروع الحداثة الذي قام بالرغم من 
كل �صيء بتحقيق الدولة الوطنية الحديثة، والنتقال من العبودية اإلى 
المواطنة كم�صروع ثقافي �صمن ال�صياقات التاريخية والمو�صوعية 
اأنتجتها  اأ�صكال الإب��داع الجديدة �صكًا وم�صمونًا؛ تلك التي  لكل 
والتي  الفل�صفية،  وتّياراتها  بمدار�صها  الأوروبية  الفكرية  المخّيلة 
لنظرية  ثوريًا  نقديًا  مفهومًا  مًة  مقدِّ النثر،  ق�صيدة  ولدة  اإلى  اأّدت 

البنيوية، وكذلك التفكيكية، ولحقًا التحطيمية اأي�صًا.
اإ�صكالية  من  مو�صوعًا  تبداأ  �صائكة،  العربي  ال�صعر  اأزم��ة  اليوم، 
العاقة التاريخية بين الثقافة وال�صلطة، وافتقار المجتمعات العربية 
اإلى بنى وحوامل حقيقية اجتماعية من موؤ�ص�صات فكرية، وهي ذات 
ح�صا�صيات متقاطعة ومت�صابكة، تحاول ا�صتقراء الم�صهد ال�صعري، 
يعي�س  �صعريًا  ف�صاء  ت�صنع  بحيث  ال��م��ت��داول��ة،  لغتها  وت��ج��اوز 
واللغة  المخّيلة  اإل��ى  بالن�صبة  حداثية  اقتراحات  وتقديم  م�صتقبًا، 
والدللة والمو�صوع والبحث عن كينونتها، عبر التجريب عبورًا اإلى 
�صخ�صية الكاتب عمومًا، ومدى قدرته على التوا�صل مع محيطه. 

فهل نجحت الحداثة ال�صعرية العربية  في اختطاط م�صروعها؟

من بين المعايير التي ُتح�صب للتجربة الحداثوية العربية: الحتفاء 
اأ�صاليب التعبير، اعتماد  اإلى النمطي من  بالتجريب وعدم الركون 
الُمنجزة  ال�صعرية  ال�صورة  خ��ال  م��ن  المبا�صرة  وع��دم  ال��ت��اأوي��ل 
مع  التعاطي  وال��ث��ق��اف��ات،  البيئات  ك��ل  م��ن  الأ���ص��ط��ورة  وت��وظ��ي��ف 
الق�صيدة كوحدة ع�صوية، فردانية الخطاب ال�صعري الذاتي، قيامها 

برفع الحاجز بين الك�صف والتنّبوؤ لم�صلحة الإبداع الكامن.
هادنت  اأن��ه��ا  العربية  الحداثة  تجربة  على  ُيح�َصب  م��ا  اأي�صًا  لكن 
اجتماعي  وم��وّل��د  كحامل  الو�صطى  الطبقة  واأجه�صت  ال��م��وروث 
لاإبداع الحداثوي، حيث اأّكدت ال�صتراتيجيات الفكرية للمجتمعات 
كافًة اأن التحّدي الكبير الذي �صيواجه العالم في ال�صنوات المقبلة، 
الفّعال،  اأ�صباب ح�صوره  تعزيز  على  يلّح  ثقافي  اأخاقي  تحدٍّ  هو 

ورّبما اأ�صبح وجود ال�صعوب اأ�صًا مرهونًا بوجودها الثقافي.
بالذات  المعرفة المو�صوعية والنقدية  المطلوب هو تعميق وتعميم 
موؤ�ّص�صات  دور  وتدعيم  الفكري،  الخطاب  وتجديد  الح�صارية، 
ال�صتنتاج الفكري الثقافي والتفاعل في ما بينها، لأن ذلك هو الحّد 
الفا�صل بين المجتمعات البدائية التي ل تعنى بالذاكرة، والمجتمعات 
رة التي تنظر اإلى المعرفة بو�صفها تراكمًا وبناًء، ل مجّرد  المتح�صّ

انقطاعات وبدايات مكّررة.
مهّمة  عربية  تجارب  ثمة  ين،  ال�صعريَّ والوعي  الواقع  �صعيد  على 

اأ�صافت الكثير اإلى الحداثة:
على  للجّوانية  اإ�صراقية  بذاكرة  للجدل  المثيرة  وتجاربه  اأدوني�س 

لة لجوهر نظريتها. م�صتوى الطروحات الموؤوِّ
م روؤية �صعرية خا�صة لجدلّية المحايثة، احتكمت  �صركون بول�س قدَّ
اإلى فهم عميق للكتابة من�صجم مع مقّومات الكائن ال�صعري المرتبط 

بماهّية الثقافة الأم، اإنه يحّث على كتابة ن�س �صعري كمفهوم جمالي 
بعيدًا عن النظريات على م�صتوى الن�س.

�س وعيًا �صعريًا ُمرَتَجاأً للبناء الأدبي في حياة الن�س  اأن�صي الحاج اأ�صَّ
بموازاة حيوات الوعي.

في  الحياة  بعث  ح��اول  الغربية،  بالنزعة  تاأّثر  وم��ع  ���ص��اوول،  ب��ول 
الق�صيدة المعي�صة كوجود فاعل ومنفعل على جانب مهم من روح 
ال�صعرية العربية الحديثة على م�صتوى المو�صيقى، والفن التوا�صلي 

وال�صدام اأي�صًا.
له اإخفاقات  ب م�صروعه الحداثي كوليد م�صروع حمَّ خليل حاوي جرَّ

الهزيمة الب�صرية ك�صمة.
نزار قّباني ماثل اإيقاعات الج�صد بحركات الروح كتجّليات تتوام�س 

د. وتتجّلى، ول تتج�صَّ
م م�صروعًا للبحث عن هوية اللغة وانزياحها... محمد بّني�س قدَّ

الثقافية  منابرنا  في  ُين�َصر  ما  غالبية  اأن  في  تكمن  الم�صكلة  لكن 
يغيب عن ذهنه رداءة  لن  اأح��دًا  لأن  للحداثة،  لي�س معيارًا �صادقًا 
الموؤ�ص�صات، بمعنى اأن الن�صر هو في اأف�صل حالته ح�صيلة عاقات 
كًا بجدوى  �صخ�صية تجعل المبدع الحقيقي والمتلقي اأي�صًا م�صكِّ
الق�صيدة  اأن  اأب���دًا  يعني  ل  وه��ذا  ثقافي،  مهرجان  اأو  تظاهرة  اأي 
اأو تو�صيف وتعيين رداءتها.  الحديثة عاجزة عن تحديد هوّيتها، 
يتم�ّصك  بب�صاطة كمجتمع ما زال  تت�صّكل  الم�صهدية  ال�صورة  لكن 
وجداني  م�صروع  ال�صعر  بينما  غابر،  زمن  منذ  المعرفية  ب��اأدوات��ه 
الأكثر  تجعله  التي  ميزته  وكذلك  ووجعه،  ماأ�صاته  وتلك  د،  متجدِّ
�صاحّيًة لتقديم مجتمعه بكل اإنتاجه وجنوحه وا�صت�صرافه اأي�صًا، 

دون كثير اهتمام بمفاهيم جامدة.

�شمر محفو�س

نقد

بحٌر  الأزرُق  ال���ه���روُب 
كامٌل... فنجاٌن من قهوِة 

َبوات ال�صَّ
قد ُت�صعُفَك الإ�صاراُت  المبعثرة...

والعبُق الغابُر اأي�صًا
واإذا باغتَك قلُبك الهالُك من جهٍة ما

ماذا تقول... ول تقول؟
الأ�صياُء هي اأنَت

واأنَت بهاوؤها الأزرُق
بعَد  ��اُت  ال��م��ح��طَّ ه���ذي  ُت�صبهَك  ول���ن 

اليوم
ماذا تقول؟

رُد ُتخطئَك النَّ
وي�صتوقفك �صباُح العالم

نعا�َصَك  اإّل  يكن  لم  ال��ذي  العالم  هذا 
الدائم... وخطوَتك ال�صاخ�صة

ة من يبحث عن فكرٍة عا�صرٍة يناُم  ثمَّ
اإليها راأ�ُصه

ة من  ي�صرُق دفاتَر الليل النائم ثمَّ
ِة واأنَت الغارق في الخفَّ

ماذا ُي�صَرق منك؟
ذاكرٌة زرقاء؟... رمُح حما�صتَك؟

نجُم خطاياَك الأزرق؟
الأ���ص��ج��اُر ال��م��ازْل��َت  ت��راه��ا ف��ي ي��وٍم 

تنتعُل حذاَء الُحلم
وتحتفي باأماكَن اأخرى؟

الهارب من كّل  اأيها  ... ماذا تقول؟ 
الأ�صئلة واإ�صاراِت ال�صتفهام

نحَو بحٍر األيٍف... و�صحكة زرقاء.
فوؤاد علي

الفنان ونجوميته  تاأ�صي�صًا، ل تكفي موهبة 
على   للحفاظ  المبيعات  لأرق����ام  وتحطيمه 
مكانته في راأ�س القائمة وفي قلوب جمهوره 
ومحّبيه. فلكي يكون الفنان، اأو اأي �صخ�س اآخر، عامة 
يعك�س  اأن  له  بد  ل  تجاهلها،  اأو  اإزالتها  يمكن  ل  فارقة 
التي  الثقافة  وطبيعة  ف��ي��ه،  يعي�س  ال���ذي  الع�صر  روح 
يتحّرك في اأروقتها ودهاليزها. هكذا فقط يمكن اأن نفهم 
كيف يتحّول فنان اإلى قامة، اأو اأ�صطورة، كما ح�صل مع 
مايكل جاك�صون ومادونا وعبدالحليم حافظ و... ليدي 

غاغا.
الفنانين  قائمة  اإل��ى  غاغا  ليدي  تن�صم   اأن  لي�س �صدفة 
الأ�صطوريين. فهي بهذه النجومية، اأكثر من مغّنية، لأنها 
تعك�س روح الزمن الأميركي في هذه الفترة من التاريخ، 
ولي�س �صدفة اأن يزداد الهم�س حول جن�صها البيولوجي 
اأم ذك����رًا(. وب��ذل��ك  يغدو لهذا  اأن��ث��ى  اإذا كانت  )ف��ي م��ا 
الت�صاوؤل معناه، في زمن �صار فيه التحّول الجن�صي من 
اأثنى اإلى ذكر وبالعك�س، اأمرًا ل ُيثير حفيظة الكثيرين، 

خا�صة لدى �صرائح �صبابية وا�صعة.
الأرق��ام  محّطمة  الأميركية،  البوب  نجمة  غاغا  الليدي 
في  م�صّورة  اأغنية  باأف�صل  الفوز  لتر�صيحات  القيا�صية 
الأ�صبوع  جمهورها  اأم���ام  ظهرت  المتحدة،  ال��ولي��ات 
ت�صتلم  وه��ي  البقر،  لحم  من  ف�صتانًا  مرتدية  الما�صي 
جائزة عن اأغنيتها  »باد رومان�س« لهذه ال�صنة. ف�صتانًا 
اأو  الحرير  م��ن  ولي�س  �صئتم(  اإذا  )ال��ط��ازج  اللحم  م��ن 
ع بالجواهر اأو الخيطان المذّهبة ول  الدمق�س ول مر�صّ
»اللحم«  يحل  اأن  بق�صد  ف�صتان...  بالألما�س.  م�صكوك 
وال�صهوات  الغرائز  واإيقاظ  الإث��ارة  بق�صد  اللحم.  بدل 
المدّوي في  من �صباتها »الح�صاري« واإطاق �ُصعارها 

الهواء الطلق، اأو تحت اأ�صواء الباتوهات.
و�صيلة  فيها(  مبالغ  ح��دود  )حتى  ال��ت��ع��ّري  يعد  ل��م  اإذًا 
المراأة في الإغراء والجذب كما هو الحال في الإعانات 
التلفزيونية، حيث كانت الفتيات مجرد »اأدوات« لجذب 
اأ�صبحت  غاغا  ليدي  في حالة  والم�صتهلكين.  الجمهور 
يقنع  الذي  »ال�صبب«  ولي�صت  ذاتها،  ال�صلعة  المراأة هي 

المتفّرج بال�صلعة.
»�صلعة«،  هي  غاغا  وليدي  ال�صلعة.  الأيقونة/  ال��م��راأة/ 

لكنها لي�صت كتلك الن�صاء اللواتي ُيعر�صن في فاترينات 
يرق�صن  حيث  الليل،  وُع��َل��ب  البغاء  واأق��ب��ي��ة  المواخير 

عاريات بق�صد التقاط الباحثين عن المتعة العابرة.
البغايا اللواتي طحنتهنَّ الحياة )وفرمتهنَّ ماكينة اللحمة(، 
من لحومهن هن  ل ي�صبهن باأي حال، الفاتنات اللواتي يقدِّ
الأخريات، طمعًا بالأ�صواء وال�صهرة والمجد وال�صلطة. 

لحم المراأة في هذه الحالة... طبق خا�س!
تبدو  البقر،  لحم  م��ن  ف�صتانًا  ب��ارت��دائ��ه��ا  غ��اغ��ا  ول��ي��دي 
معنى  بكل  اأكلها،  اإل��ى  الجميع  وتدعو  تعلن  َم��ن  بمثابة 
اإلى ا�صتهائها وم�صغها والتمّتع بطمعها. واأكل  الكلمة. 
هو  بل  البدائية،  القبائل  ع��ادات  من  لي�س  الب�صر  لحوم 
اأي�صًا من عادات المجتمعات الراقية والمتمدنة والثرية 
كذلك. لي�س م�صادفة اإذًا اأن تو�صف الأنظمة الراأ�صمالية 

ب�»المتوح�صة«.
لكن اأكل لحوم الب�صر، والن�صاء على الأخ�س، قد يرتبط 
ل�صان  على  الماغوط  محمد  كتب  م��ّرة،  اأي�صًا.  بالكبت 
»الع�صفور  م�صرحية  في  المكبوتة  �صخ�صياته  اإح��دى 
ويمكن  وال�صّكين«.  بالملعقة  الن�صاء  »�صاآكل  الأح��دب«: 
اأن يكون اأكل الن�صاء ذا عاقة بالفقر والفاقة، فقد كتب 
ال�صاعر ال�صوداني مجاهد اآدم: »ما اأروع هذا المحتاج/ 

ما اأحلى قبلته/ حين تخالطها/ اأعباء اللقمة كل م�صاء«.
على  ب��ال�����ص��رورة  يقت�صر  ل  ال��ن�����ص��اء،  ل��ح��م«  و»اأك������ل 
لة، ف�»جماعتنا« بكل تدّينهم  المجتعمات الفاجرة والمتحلِّ
ل يوّفرون لحم امراأة... ولي�س �صرطًا اأن يكون »حاًل« 
هذه المّرة. وبالن�صبة اإلى الملتزمين الذين يخافون الله، 
فيمكن حّل الم�صاألة على عجل بتزكية اللحم، من خال 
اإبرام عقود نكاح على َعَجل، تدوم طوال الليل، وتذّوبها 

�صم�س ال�صباح.
فمنهم  اأ���ص��ن��اف،  اإل����ى  ال��ب�����ص��ر  تق�صيم  ي��م��ك��ن  وه��ك��ذا 
»ال��ن��ب��ات��ي��ون« ومنهم »ال���اح���م���ون«... ون��ح��ن ن��زي��د في 

الطنبور نغمًا كوننا نع�صق اللحم، ونغرم ب�»الكّبة النّية«!
ي��ق��ول ال���ق���راآن: »اأي���ح���ب اأح���دك���م اأن ي��اأك��ل اأخ��ي��ه ميتًا 
فكرهتموه«. ويجيب الجميع بخ�صوع وخوف من انتقام 

الله: ل... ل نحب اأن ناأكل لحم اأخوتنا ميتين.
لكننا في الواقع ل نتوّرع عن اأكل لحمهم اأحياء. تعالوا... 

من قبيل التمرين ناأكل ليدي غاغا!

طارق عبد الواحد

�َشنكل

بعيٌد كحظٍّ
في م�صاء ما

برتقالّي ك�صوء �صمعة
بعيد كحّظ

م�صاء ب�ُصرفات زرقاء
ب�صوت بومة

ب�صعر مبّلل وف�صتان اأحمر
�صتكون هناك منتظ�رًا
بكاأ�س وي�صكي ق�صير

وقطعَتي ثلج
بقمي�س اأبي�س

وب�صرة ذهبّية طرّية
ووقت طويل كعنق زرافة.

في م�صاء ما
غريب كن�صوة

وا�صع كبدايات م�صت
منتظر كهدّية

�صاأنام
و�صتتمّناني.

كم كذبة
ل كم معدة �صاأبدِّ

قبل اأن اأعرفك
كم ج�صدًا �صاأعرف

قبل اأن تحّبني
كم كذبة �صت�صّدق

قبل اأن اأهجرك.

حّتى االآن على االأقل
اأظ�ّن�ك تع�لمين ج�ّي�دًا

اأن اأيًا مما تفعلين 
لن ُيخرجك من ماأزقك

ل اأزرار القمي�س المفتوحة اأكثر بقليل 
مما ينبغي

ول �صندلك الأزرق

اأو غناوؤك الم�صتمّر،
ل ال�صاق الملتّفة حول الأخرى

باأناقة
ول نظراتك الامبالية وال�صاخرة

ول حتى اآثار القبلة على رقبتك
والتي لم تهتّمي باأن تغّطيها

بو�صاح.

لن ينفعك �صيٌء
ولكن ا�صتمّري في المحاولة
فا اأح�د ي�ع�لم �ص�يئ�ًا �صوانا.

على مقعد الحّمام
لن يكون مهّمًا

اأيَّ اأحمر اأختاُر
لو اأنك تجل�س اأمامي
بينما اأطلي اأظافري

لن يكون مهّمًا
اأيَّ كتاب اأقراأ

لو اأنك تم�صك بقدمي
وتبحث في رائحتها
بينما اأ�صتلقي اأمامك

لن يكون مهّمًا 
اأيَّ حديث اأبداأ

ل���و اأن�����ك ت��ج��ل�����س ع��ل��ى م��ق��ع��د ال��ح��ّم��ام 
تنتظرني

وتح�صن ماب�صي الداخلية ومن�صفتي
بينما اأنتهي من غ�صلك عّني

لن يكون مهّمًا
اأيَّ �صاعة �صاأنام

لو اأنك �صتنام من بعدي
بينما اأحلم بك

اأو بغيرك.

روال الح�شين
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بي�صاء  ل��ي��ال��َي  ُنم�صي  من�صور  ج��وي�����س  »�صتجعلنا 
م�صتودع  في  حتى  َتْركها  ينبغي  ل  اآه!  الرطوبة.  في 

الأموات: باإمكانها اإيقاظ الجثث«.
اآالن بو�شكي

التي  الأ�صا�صية  ال�صوريالية  الحركة  وج��وه  من  من�صور  جوي�س 
تجّددت دماوؤها بعد الحرب العالمية الثانية �صمن ما ا�صُطلح على 
�صين وجيل ما بعد الحرَبين.  ت�صميته »الركب الثالث« بعد جيل الموؤ�صِّ
ين تعود جذورهما اإلى  ولدت في الإ�صكندرية 1928 لأبَوين م�صريَّ
مدينة حلب ال�صورية، اأقاما في مان�صتر وعادا لا�صتقرار في م�صر 

فور ولدة جوي�س.
اإنكلترا،  اإلى  الدائم  �صفرها  بحكم  الإنكليزية  اللغة  من�صور  اأتقنت 
ومع ذلك التحقت باإحدى المدار�س الفرن�صية في القاهرة باعتبار 
اأن الفرن�صية تمّثل انعكا�صًا للرقي الجتماعي، وقبل اأن ُتكمل العقد 
والقفز  متر  المئة  �صباق  في  م�صر  بطلة  كانت  عمرها  من  الثاني 

العالي.
في  فقدته  لكنها  وتزّوجته،  نجار  هنري  اإل��ى  تعّرفت   1947 العام 
ع وعن ذلك قالت: »توّفي رجل تحت  ال�صنة نف�صها اإثر حادث مروِّ

عجات طفولتي«.
في العام التالي تعّرفت اإلى �صمير من�صور وتزّوجته وجعلها تتقن 
الفرن�صية. في تلك الفترة افتتحت ماريا كناديا �صالونها الأدبي في 
القاهرة محت�صنًة اأع�صاء ال�صوريالية الم�صرية التي كان ُيطلق عليها 
من:  كلٌّ   1938 العام  اأ�ّص�صها  وقد  والحّرية«  الفن  »جماعة  اآن��ذاك 
جورج حنين، رم�صي�س يونان وفوؤاد كامل. وهناك تعّرفت من�صور 

اإلى حنين وبروتون واكت�صفت روح الحركة ال�صوريالية.
الكوزموبوليتية  واق��ع  واأدب��ه��ا  �صخ�صيتها  ف��ي  من�صور  عك�صت 
الثقافية في م�صر، وخ�صو�صًا في الإ�صكندرية، حيث كانت تعي�س 
جاليات كثيرة برز فيها �صعراء عرب كتبوا ق�صيدة النثر بالفرن�صية 

لها الزمن الأيديولوجي اآنذاك. وغفَّ
�صّجة   1953 اأواخ���ر  »���ص��رخ��ات«  الأول  ديوانها  ���ص��دور  اأح���دث 
بطعم  وحديثًا  والإ�صكندرية  القاهرة  في  الأدب��ي��ة  ال�صالونات  في 
في  ُمعجبًا  حنين  ج��ورج  عنه  فكتب  اأي�����ص��ًا  وال�صدمة  الف�صيحة 
اأدبّي متاأّكدة  اإعداد  اأدنى  اأي  جريدة »البور�صة« الم�صرية: »دون 
من�صور  جوي�س  اأعطت  ال�صعرية،  المعايير  تجاه  ا�صتخفافها  من 
ة التي تعتبر  لحدو�صها �صوتًا. نحن هنا في اأجواء الكلمة الملحظيَّ
من  ع�صو  لكل  المتابعة،  من  ننا  تمكِّ حلول  دون  للج�صد  ام��ت��دادًا 

الج�صد لغته كتدّفق الن�صغ في النبتة كبركة دم«.
اأما ال�صورياليون في باري�س فقد اعتبروها مذ ذاك واحدة منهم اإلى 
خي ال�صوريالية يقول في  حّد جعل جون - لوي�س بدوان اأبرز موؤرِّ
كتابه »ع�صرون �صنة عن ال�صوريالية« اإن �صدور »�صرخات« هو اأهم 

حدث �صعري عام 1954.
اأما بروتون فقد عّلق بالقول اإنه اأجمل ما قراأ في حياته، وكتب لها: 

»اأحب �صّيدتي عبق الأوركيدا ال�صوداء الفّواحة من ق�صائدك...«.
وقد اعتبرت جوي�س ذلك بمثابة يد ممدودة لها لالتحاق بالحركة، 

ومنذ ذلك الحين اأ�صبحت �صديقة بابا ال�صورياليين.
حّقق لها ديوانها الأول رغم توزيعه على نطاق �صّيق بن�صخ محدودة 
انت�صابها  قبل  ال�صوريالي  �صعرها  ن��زوع  اأك��د  كما  م��دّوي��ًا  �صيتًا 

التنظيمي للحركة بعد هجرتها ال�صطرارية اإلى فرن�صا.
»اإنه ديوان ُكتب باأكمله في اأجواء م�صرية دون الطاع على بقّية 
تجارب ال�صورياليين في الغرب« كما يوؤكد ر�صيد وحتي في كتابه 
عن من�صور »رغباتنا اأم�س اأحامك غدًا« )المغرب، 2005(. اأما هي 
فقد اأّكدت في ا�صتجوابات عديدة اأن قراءاتها ال�صعرية تكاد تكون 
اإليها »نولد �صوريالين  اإقامتها في م�صر، وبالن�صبة  منعدمة خال 
ول ن�صير كذلك«، وهذا ما اأّكدته ق�صائدها دائمًا. وتما�صيًا مع روح 
 )1955( »تمّزقات«  الثاني  ديوانها  جوي�س  اأ�صدرت  ال�صوريالية 

ولقت اأ�صداء وا�صعة:
»مكائد يَديك العمياء

فوق نهديَّ المرتع�َصين
الحركات البطيئة لل�صانك الم�صلول

�صَتين للعواطف في اأذنيَّ المجيِّ
كل فتنتي الغارقة في عيَنيك دونما بوؤبوؤَيهما

الموت في بطنك وهو يلتهم دماغي
كل هذا يجعل مّني اآن�صة غريبة«.

اأزم��ة قناة ال�صوي�س غ��ادرت م�صر م�صطّرة، لكن الباد بقيت  مع 
حا�صرة في �صعرها كف�صاء ا�صتعاري وكاأ�صطورة �صخ�صية. ول 
اإذ  التقليدي  بمعناها  ذاتية  �صيرة  الما�صي  البحث عن  ي�صّكل هذا 
ل تنتظم هاته ال�صيرة اأبدًا في �صكل اأحداث ذات ت�صل�صل خّطي ول 
حتى في �صكل لحظات طبعت طفولتها، بل تتخذ �صفة وقائع اآنّية 

�صديدة الحتداد واللت�صاق بالواقع الراهن حدَّ الهو�س.
في ربيع 1966 ناأت جوي�س بنف�صها نهائيًا عن الجماعة ال�صوريالية 
بعدما بداأت تدبُّ فيها ان�صقاقات و�صراعات هام�صية اأو�صلتها اإلى 

باب م�صدود، لكنها بقيت على �صلة �صخ�صية بغالبية الأع�صاء الذين 
رف�صوا اإعان جون �صو�صتر وَحلَّ التنظيم عام 1969.

يزيد  ما  لها  والإنكليزية وكان  بالفرن�صية  كتبت جوي�س ق�صائدها 
عن 14 ديوانًا �صعريًا كان اآخرها بعنوان »ثقوب �صوداء« �صدر قبل 

وفاتها في 27 اآب 1986 بعد �صراع طويل مع مر�س ال�صرطان.
م�صتوى  على  القيود  جميع  من  بتحّررها  جوي�س  ق�صائد  تتمّيز 
يزيد  وما  �صبق(،  اأح��ام،  )ا�صتيهامات، هو�س،  والثيمات  ال�صكل 
ما  ن��ادرًا  العناوين، فهي  اأ�صر  تنفك من  اأنها  ق�صائدها تحّررًا هو 

تعنونها �صمن خيار �صاد كثيرًا لدى ال�صورياليين.
رت من�صور ق�صيدتها من الوقفات التي تفر�صها عامات التنقيط  حرَّ
لن )»�صرخات« و»تمزقات«( ل يحويان �صوى  فكان ديواناها الأوَّ
عامة تنقيط وحيدة هي النقطة التي تختم بها الق�صيدة، وحتى هاته 
النقطة الختامية تختفي اأحيانًا لترك ال�صمت والبيا�س يوؤطر الن�س. 
اأما في بقّية دواوينها بعد 1955 فقد تخّل�صت نهائيًا من عامات 
التنقيط لين�صاب الن�س دون احتبا�صات على �صاكلة الرغبة واللذة 
بداأه  ما  تقليدًا  توا�صل  بذلك  الحدود والقيود. وهي  التي ل تحب 
ال�صاعر الفرن�صي، الذي اإليه ُيعزى ابتداع لفظة »�صوريالية«، غيوم 

اأبولينير في ديوانه »كحوليات« الذي اأ�صدره 1912.
»ح��وارًا  تنيل  بيير  الفرن�صي  الناقد  من�صور ح�صب  ق�صيدة  تبدو 

داخليًا طويًا يريد اإثارة انتباه اأحد ما«.
»هبي حلقِك لّليل

اأي اأفريقيا المازمة للبال
اب�صقي اأ�صنانك اأزبالك

دوخاتك
في الق�صدة المخفوقة

للكني�صة«.

البرنامج  �صلب  ف��ي  ا�صتغاًل  ال�صعري  من�صور  م�صروع  يعتبر 
ال�صوريالي الذي اختّطه رائده اأندريه بروتون لهدم الهّوة بين الحياة 
والق�صيدة؛ ذلك البرنامج الذي يجد جوهره في مقولة بروتون التي 
ل تخلو من نبوءات العّرافين: »�صنختزل الفن في اأب�صط تعبيراته، 

األ وهو الحب«.
ما يلفت النتباه في �صيرة جوي�س ال�صعرية اأنها ل تنفي عن نف�صها 
اأ�صلها العربي ومن�صاأها في و�صط م�صري بلغة يغلب عليها الح�ّصي، 
اإلى جوهر كينونتها: »العربي فيَّ يرتجف  وال�صهواني الذي ينفذ 

ع«. على كل درجة من �صلَّم لحمي الطيِّ

روال ح�شن

بورتريه

محمود دروي�س،
ر�صم: عبد الله اأحمد.

/ هيو�صتن: ؟ ، ق�سٌّ
ل�صٌق/ البروُة: ؟ ،

هٌة  مموَّ �صخمٌة،  بلَّورّيٌة  ُك��َرٌة  الموُت 
وم�صقولٌة،

ول فراَغ في داخلها، 
البلَّوُر وحَده هو الهيكل والمعنى.

ج، من قّوِة الداخل  دخوُله هذه الُكَرة، يجعلها تتموَّ
الهائل.

دخوله ذهاٌب اإلى الليل، 
اَرُه.../ الليل الذي ل ُيعيد زوَّ

/ 8/ 8 ميادي
/ 8/ 9 هجري

... اأيُّ جدوى لمعرفتي الأمر؟
اأيُّ وجود �صيخرج من عَدَدين �صغيَرين؟

لأ�صاطيرنا اأن تطير... لكيا ت�صير على قدَمين؟ 
ل كلِّ م�صادفٍة... هل عليك تحمُّ

ٍة فيك؟  �صتقيَك �صبهَة عاديَّ
لكنَّ حافَر ُمهِرك، 

وحافَر دهِرك،
يلتقيان كما ُيولد البرُق ما بين �َصيَفين! 

ي م�صادفًة؟  ماذا اأُ�صمِّ
ُر ديناَر ليٍل اأعاَن �ُصرى،  هذا الُمدوَّ اأيُّ

غرفِة  اإل��ى  الُم�صيِّ  قبل  هنالك  فعلَت  ما  ح�صنًا، 
النوم؟،

ٍة �صيغِتي قال: �صَكْكُت على رنَّ
ف�انتمْت لي/ ان�تمي�ُت لها،

َي في ُمحَكِمي فَرَبا! َة جدِّ واأر�صلُت حطَّ
كنُت اأرك��س كال�ُمهر وفَق تعاليم اأّمي....

الطين  م��ن  بيت�ًا  �صعبَي  لأُ���ص��ك��ن  نف�صي  ع��ُت  ول��وَّ
ل في اأيِّ وقت ي�صلح اأن يتحوَّ
م�صافَة بدٍو »ينامون �صهوًا« 

على كتَفي خارطة!/
***

للكل�ِس  ُيومئ  �صيكوُن!،  اأو  كان  �صاعرًا  اإذًا،   ...
ي�صُقْط،

َحَرْه. كما ُيومئ ال�صَّ
وُيوؤثر مفردَة الازورد كثيرًا، كاأنَّ ق�صيدَتُه 

هَي مفردُة الازورِد التي كان ُيوؤِثُر...
يم�صي الُهوينى... وي�صتقطُب ال�صجرة.

ِفعُل  ُيوَلد،  م��اِر���َس...  اآذاَر/  �صهِر  في  هنالك... 
الُم�صارِع غاٍل عليه، ُيولُد!

ماذا َفَعل؟
عرًا وماْت. ق�ال �صِ

َمن  وُي��ط��وى كمنديِل   ، ال�����ص��ج��لِّ ك��ط��يِّ  اأف��ُي��ط��وى 
َحْت. لوَّ

كيف ينهاُر هذا ال�صعاُع كزهر ع�لى َدِمٍث؟/
... هل تموت القوافي اإذا غاب اأ�صحابها كح�صاِن 

لماذا؟/
اإذا �ُص�كَّ ِتْبٌر على قامٍة، هل تموُت؟/

يا ُقرطبْه...
***

ق�ّس: 
ُعمُرُه ي�صبه ُعمَر النبِع...

ع�ذٌب مثل نبٍع، 
غامٌر كالنبِع، 

يا هذا... ارتِد الموتى جميعًا، لم تُمْت!/
 ، �ُة ال��دوريِّ �يَّ ... �َص�َغ�َرْت ع�لِّ

وا�صتدَبَر ما ا�صتقَبَل، 
ل��م َيعقد خ��ي��وط��ًا في  ��ِل...  ال��ُم��ر���صَ ِم���ِث  ال���دِّ تحت 

الأ�صابع
َر، لكن حاوَل الموَت ولم ي�صتطع،  كَّ ليذَّ

ا�صتخل�َس مّما يفعُل الماُء التفاعيَل، وردَّ الباَب!، 
)ما قال الماكاِن؟

وماذا قلَت؟(
/... والآن انتبهَت!/ ال�صهُر �صيفيٌّ

اأنا قارئُه المجهوُل... لم اأعرْفُه يومًا،
اُه على الغابة... كنُت اأ�صتجلي ُموؤدَّ

اأ�صتطلُعه �َصهَم الُمفاداِة، فقد ي�صُدق ذو الُبرِد على 
الُبرِد؟،

وقد ل ي�صُدُق.../

التا�صُع من اآَب.../ ُيدندن...
بُّ الماَء في الركوِة،  ... وي�صُ

ي�صوي �َصَمكًا، 
وُيدندن!

�صار منذ ان�صَحَبْت اأندُل�ٌس عن قدَميه َمِلكًا!/
***

ي، واأودي�صًة  ... كان اإلياذًة في ُخ�صو�سِ التق�صِّ
لو ق�صى الأمُر اأمرًا، 

اإْذ  يولة  ال�صُّ وف��ع��ُل  عليِه،  غ��اٍل  الُم�صارِع  وف��ع��ُل 
ُب، يت�صعَّ

ْب ليغفَو، لكْن راأى ما اأراَد ولم يَر!، ... لم يتذهَّ
�صنَّ الحروَب، و�ُصوِرك في لغته.

ن من  َع حّتى ت�صرَعَن، وا�صطاَع ِمن َطَبٍق يتكوَّ تلوَّ
ه خبِز اأمِّ

ا  َن ما �صُيَهيِمُن، لوركا وعكَّ ومن قهوة اأن يكوِّ
هما معنياِن �صغيران في جيبه مثل ُف�صُتقَتين! 

ل  ، تخيَّ ... �صُيوِقع فوق الباِط من خزٍف األف طنٍّ
اإذًا �صكل ذلك! 

اطٌة  �صع في الباغِة اإل لأنَّ الباغَة مطَّ لم يتَّ
ل�صديِد القوى، 

ثمَّ يدخل تاريَخه بالقمي�سِ الب�صيِط، وبالنثِر في 
مدَرج النحِل،/ 

وى  فحوى النَّ
دمعٌة في المناديِل غائ�صٌة، ويٌد في الهوى...

في  اأنها  لو  �صتنفُع  م��اَذا  ِط...  ال�متورِّ ال�صاعِر  يُد 
الباد؟/
ما هو؟ 

ل 
َمن هو؟

التروبادوُر على مذهب ال�صيخ لوركا؟!،/
***

ه،  خارَج الن�سِّ يذهُب في ن�صِّ
َر موتًا على موِت ُحنُدج؟ هل تخيَّ

ي��م��وت ام����روؤُ القي�س ِم��ن ل�����ص��ع��ٍة... وه��و ُي��اِح��ق 
اأنفا�َصه خلَف اأنقرٍة، 

ُل الواقَفين يموت على الأنا�صوِل، وُيكَتب فوق  اأوَّ

ٍة ُرِدَمْت: ال�صريح بُتركيَّ
َع؟  اإنَّ ه�ذا �ص�ريُح امرئ القي�س!، ماذا توقَّ

َع ِم���ن ج��ّث��ٍة ف��ي حوالى  َع، م���اذا ت��ف��رَّ م���اذا ت���ج���رَّ
ع�صيب؟...
هي التقنَية 

وهي الأغنية... 
ٌة في ُماحقِة الحبِر،  ... القوافي مخفيَّ

والتقنَية/
ْبُط ما يتهلهُل! �صَ

هذا الُمهلَهُل، وا�صتجَمَع الَحَطَب الجْزَل، 
�َصدَّ الهوادَج، يا حادَييِه ا�صتريحا ا�صتريحا!/

، حياتاِن َبيتان. حياتاِن، داخَل ن�سٍّ وخارَج ن�سٍّ
ًة  في هذه الأر�س، ما ي�صتحّق الحياَتين... كم مرَّ

لم يُكن �صادقًا؟
حوا باأناجيله،  كم ن�صيدًا تاآكَل من فرط ما لوَّ

رج  ا�صتبَطن الأر���َس وام��راأًة، مثل ُدرٍج وفي الدُّ
ُدرٌج، 

ى الُغاَة بناي من الق�صِب الَمِرِن،  تحدَّ
ا�صتك�َصَف الأر�س بالنظِر النمِل، واقترَف... 

احترَف البرَق 
حّتى ا�صتطاَع فُعوُلن فُعوُلن!...

الباذِخ/  عن  اِق  الطَّ َفْر�َس  َذ  نفَّ فاغتيل!،  َل  توغَّ
الما�ص�ِخ 

المالح/ الكالح...
***

ل�صق: 
خّفوا   ، الأبي�سِ لعنُة  فْتهم  جفَّ ا  لمَّ الحمُر  الهنوُد 

بالظعائن، نحو اأعاُهم، اأقاموا الأخبَية. 
لعنُة  ركلتُهم  ��ا  ل��مَّ الأوج  ف��ي  ك��ام��ٌل  �صعٌب  ���ص��اَر 

 ... الأبي�سِ
ل ت��ص�ع�ْد �صريعًا! 

ُمرَّ كال�صيِف على اأبياتهم، رّبما تطهو لك الهندّيُة 
الحمراُء،   

اأ�ص���ِغ الآَن... مو�صيقى الهنود الُحمر 
بع�ٌس من مرا�صيمك... فاحِفْن وتماَيْز!

■ مقاطع من ق�صيدة اأطول.

اأمجد المح�شن

ق�شيدة

لينوغراف للفرن�صية 
نوايل ما�صون 
م�صتوحى من �صعر 
جوي�س من�صور.
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في  اأرينا�س  رينالدو  الكوبي  ال��روائ��ي  ول��د 
هلغوين بكوبا �شنة 1943، ومات بمر�س االإيدز 
في نيويورك �شنة 1990. في ما يلي نترجم 
الذي  ال�شخ�شية  االأكبر من مقّدمة كتاب مذّكراته  الجزء 
و�شفته مجلة »نيويورك ريفيو اأوف بوك�س« باأنه كتاب 
المحنة  »غير عادي في دّقته وجالله، خا�شة من منظور 

التي بدت كاأنها تع�شف دائماً باأرينا�س«.

من  مرعبة  نوبات  في خ�صمِّ    ،1987 �صتاء  �صاأموت  اأن��ي  اعتقدُت 
الحّمى دامت اأ�صهرًا عّدة. ذهبت، اأخيرًا، اإلى الطبيب واأخبرني اأنني 
م�صاب بالإيدز. �صعور بالتدهور كل يوم، دفعني اإلى �صراء بطاقة 
رت اأن اأموت قريبًا من البحر.  طائرة من نيويورك اإلى ميامي. قرَّ
لي�س تمامًا في ميامي، لكن على ال�صاطئ. على اأّي حال، وب�صبب 

بيروقراطية وح�صية فاإن كل �صيء ياأتي متاأّخرًا حتى الموت!
ل اأ�صتطيع القول، حقيقة، اإني رغبت في الموت، لكن حين تكون 
المعاناة هي البديل ويكون الألم با اأمل، يغدو  الموت اأف�صل باآلف 
المّرات. عدا ذلك، فقد عانيت فور دخولي غرفة العناية في م�صفى 
عام، وغدوُت مقتنعًا على نحو موؤلم، باأن وجودي قد اأخفق في اإثارة 
اأدن��ى اهتمام،  اأحد  ُيعرني  لم  اإذ  بالتوّرط في جريمة.  �صعور قديم 
موجودًا  اأع��د  لم  اإرب��اك.  دونما  ال�صهوانية  الألعاب  ا�صتمّرت  فيما 
على الإط��اق، لم اأعد �صابًا بعد الآن. ح�صنًا، بعد كل هذا اعتقدت 
ة اأن  اأن ال�صيء الأف�صل لي هو الموت. اعتبرت دومًا اأن من الِخ�صَّ
تنبطح في حياتك اإن كانت حياتك تعنيك. اإن لم تع�س الحياة التي 

ر لهذه الحياة. ترغب فلي�س ثمة مبرِّ
لت في كوبا اآلف الم�صاعب على اأمل الهروب دومًا. واأعطاني  تحمَّ
ذلك القّوة لإمكان حماية مخطوطاتي. اأما في هذه اللحظة من حياتي 
فقد كان مخرجي الوحيد هو الموت. كنت قادرًا على ت�صحيح معظم 
المخطوطات، �صواء تلك المكتوبة باأيدي اأ�صدقاء، اأو تلك التي كانت 
قد ُن�صرت. وخال �صت �صنوات في المنفى كنت قد كتبت ون�صرت 
اأعماًل اأخرى. كتاب مقالت عن حقيقة ما يح�صل في كوبا، بعنوان 
»حاجة اإلى الحّرية«. ثم خم�س م�صرحيات. وقد اأنهيت للتّو رواية 
»مدينة نيويورك«. وبالرغم من بداية �صعوري بالمر�س فقد بداأت 
بكتابة »رجل الباب«. اأ�صفي الأ�صا�صي، على اأي حال، كان اأن اأموت 
دون اإنجاز »بنتاغونيا«، وهي �صل�صلة من خم�س روايات �صبق اأن 
ن�صرت منها »غناء من البئر« و»ق�صر الظرابين البي�صاء« و»وداع 
خورخي  لزارو،  لي:  اأع��زاء  اأ�صدقاء  لفراق  حزينًا  كنت  للبحر«. 
لهم، كما  األم  لما �صي�صّببه موتي من  بالأ�صف  ومارغريتا. �صعرُت 

ولأّمي اأي�صًا. غير اأن الموت كان يطرق بابي وال�صيء الوحيد الذي 
كان با�صتطاعتي فعله هو مواجهته.

ميامي  اإل��ى  ط��ار  مري�صًا  كنت  ك��م  لزارو  �صديقي  اأدرك  عندما 
لت  واأح�صرني، واأنا غائب عن الوعي، اإلى م�صت�صفى نيويورك. مثَّ
اإجراءات قبولي في الم�صت�صفى محنة حقيقية، كما اأخبرني لزارو 
اإل من  فارغًا  اأملك �صمانًا �صّحيًا. فقد كان جيبي  لحقًا، لأني ل 
في  ومارغريتا  خورخي  اإل��ى  للتّو  اأر�صلتها  التي  و�صّيتي  ن�صخة 
باري�س. كنت اأموت فعليًا، لكن الم�صت�صفى رف�صت قبولي لأني لم 
اأكن اأملك و�صيلة للدفع. لح�صن الحظ كان هناك طبيب فرن�صي مّطلع 
على حالتي من طريق خورخي ومارغريتا،  وقد �صاعدني على دخول 
الم�صت�صفى. الطبيب الآخر غيلمان، اأخبرني اأن احتمال نجاتي ل 
يزيد عن ع�صرة في المئة. في غرفة الطوارئ حيث جميع المر�صى 
ُتح�صى،  ل  مني  والخارجة  الداخلة  الأنابيب  احت�صار،  حالة  في 
اأنفي، فمي، وذراعي. بدوت اأ�صبه بمخلوق من كوكب اأخر، اأكثر من 
كوني مري�صًا. �صاأعفي القارئ من معرفة التغّيرات التي تعر�صت 
لها في الم�صت�صفى. الأهم من ذلك اأني  ا�صتطعت التحايل على موتي 
في ذلك الوقت كما اأردت. اقترح الطبيب الفرن�صي اأوليفر اأمي�صين، 
كي  الأغاني  بع�س  كلمات  اأكتب  اأن  ممتاز،  مو�صيقي  موؤّلف  وهو 
نها، ورغم كل هذه الأنابيب والمنافذ الميكانيكية تدّبرت الأمر  يلحِّ
وقت  وبين  اأغنيَتين.  خرب�صة  اإل��ى  لت  وتو�صّ اأ�صتطيع  ما  باأق�صى 
واآخر كان اأوليفر ياأتي اإلى غرفة العناية الفائقة، حيث كان معظمنا 
ر، فيغّني الأغاني التي كتبت كلماتها ولّحنها هو، م�صتخدمًا  ُيحت�صَ
اآلة كهربائية ا�صطناعية تحاكي عددًا من الآلت المو�صيقية الأخرى، 
وتنتج مختلف اأنواع النوتات. اأ�صوات تلك الآلة مع �صوت اأوليفر 
كانت تماأ الغرفة. لم اأ�صتطع الكام، بالطبع، مع وجود اأنبوب في 
فمي يمتّد اإلى رئتي. في الحقيقة كنت ل اأزل حيًا ب�صبب تلك الآلة 

التي كانت تتنّف�س نيابة عني )...(.
مو�صوعة  معه  ُيح�صر  دائ��م��ًا  وك���ان  غ��ال��ب��ًا.  ي��زورن��ي  ك��ان لزارو 
ال�صعر  يعجبني  لم  ف��اإن  ع�صوائي.  ب�صكل  منها  لي  ويقراأ  �صعرية، 
باأ�صعار  لي�صتبدله  بج�صمي  الملت�صقة  الأنابيب  اأح��د  اأح���ّرك  كنت 
اأخرى. كان خورخي كامات�صو يت�صل بي من باري�س كل اأ�صبوع. 
خورخي  وك��ان  الفرن�صية،  اإل��ى  لحقًا  الباب«  »رج��ل  ترجمة  تّمت 
ي�صاألني من وقت اإلى اآخر عن راأيي بكثير من الكلمات. في البداية 
نت قليًا وُنقلت اإلى  كنت بالكاد قادرًا على خرخرة رّد. بعدها تح�صَّ
غرفة عناية خا�صة. ورغم اأني لم اأكن قادرًا على الحركة بعد، كنت 
محظوظًا لتخ�صي�صي بغرفة، حظيت فيها بقليل من ال�صكينة. بعد 

فترة من الوقت اأزالوا الأنابيب، من ج�صمي واأ�صبحت قادرًا على 
الكام، وبذلك تمّكنت من اإكمال ترجمة »رجل الباب« اإلى الفرن�صية. 
غادرت الم�صت�صفى بعد ثاثة اأ�صهر ون�صف من ذلك الوقت. كنت 
اأم�صي بم�صّقة بالغة. �صاعدني لزارو في �صعود الدرج اإلى �صّقتي 
التي كانت ل�صوء الحظ في الطابق ال�صاد�س. كان ذلك يتطّلب الكثير 
من الجهد. تركني لزارو وهو مكتئب تمامًا. في البيت بداأت باإزالة 
الغبار من هنا وهناك بقدر ما اأ�صتطيع. على طاولة الع�صاء، ب�صكل 
كنت  ق��ات��ًا.  ج��رذان  �صمَّ  تحتوي  ر�صالة  على  عثرت  متوّقع،  غير 
غا�صبًا جدًا، لأن �صخ�صًا ما ترك ال�صم ب�صكل وا�صح كي اأتناوله. 
ل اإلى وقت  ح�صنًا، قّررت اأن انتحاري الذي خططت له �صرًا قد اأُجِّ
لحق. واأني لن األعب مع اليد التي تركت الظرف في غرفتي، كائنًا 

من كان �صاحبها.
�صياأتي  وجيزة  فترة  بعد   . عليَّ التعب  وهيمن  م�صجرًا  الأل��م  ك��ان 
ر لي �صيئًا اآكله. رينيه كيفونتي�س لي�صاعدني وينّظف المكان ويح�صّ

عدت وحيدًا مجّددًا. لم تكن لدي القّوة الكافية كي اأكتب. لذلك بداأت 
بتدوين حياتي على اأ�صرطة كا�صيت. اأ�صّجل قليًا واأ�صتريح ثم اأعود 
مجّددًا للت�صجيل. �صبق لي اأن بداأت تدوين �صيرتي ال�صخ�صية في 
بما  الوقت،  ذلك  في  الليل«.  ب�»قبل حلول  عنونتها  قد  وكنت  كوبا 
اأكتب دائمًا قبل  اأن  الغابات، كان عليَّ  اأحيا كبدائي في  اأني كنت 
حلول الظام؛ الآن يقترب الظام نحو داخلي اأكثر فاأكثر، هذا الليل 
ذلك  حلول  قبل  مذكراتي  اأت��ّم  اأن  بالفعل،   ، وعليَّ للموت،  الأ�صود 
الليل. اّتخذت الأمر كتحدٍّ وتابعت العمل على المذّكرات. كّلما ماأت 

�صريطًا كنت اأعطيه ل�صديقي اأنطونيو فالي كي ُيفرغه ويكتبه.
�صّجلت اأكثر من ع�صرين �صريطًا، غير اأن الظام لم يخيم عليَّ بعد. 
ن�صرت رواية »رجل الباب« ربيع 1988 في فرن�صا. الرواية حققْت 
روايات  ثاث  بين  كواحدة  واختيرت  معًا،  ونقديًا  تجاريًا  نجاحًا 
النا�صر  اإل��يَّ  اأر�صل  الدولية«.  ميدي�صي  »جائزة  لت�صفيات  اأخ��رى 
بطاقة طائرة، اإذ تّمت دعوتي للم�صاركة في »اأبو�صتروف«، البرنامج 
الثقافي الأ�صهر في فرن�صا، والذي ينقله البّث الحي عبر اأوروبا. قبلُت 
الدعوة دون التاأكد من اأن بمقدوري تجاوز اأدراج الطوابق الخم�صة 
خورخي  �صديقيَّ  حما�صة  �صاعدتني  رّبما  المطار.  اإل��ى  والذهاب 
ومارغريتا. حين و�صلت باري�س وظهرت في الأ�صتديو، ولأني كنت 
ر حقًا، قّلة من النا�س تنّبهوا اإلى اأني تكّلمت لأكثر من �صاعة  اأُحت�صَ
ون�صف من زمن البرنامج. بعد اأيام عّدة في باري�س عدت ل�صتئناف 
كتابة مذّكراتي. وفي الوقت نف�صه، كنت اأعمل على مراجعة ترجمة 
اأنجل«،  دي��ل  لوما  »ل  الفرن�صية  للن�صخة  الممتازة  ح�صون  ليليان 

�شحر عبد الـله

والتي كتبُتها كمحاكاة تهّكمية، اإنما مليئة بالحب لرواية »�صي�صيليا 
الكا�صيكيين. ك��وب��ا  اأدب����اء  م��ن  فيلفاردي�س  ل�صيريلو  فالدي�س« 
لم يخّف تعبي الج�صدي، بل تطّور دونما �صفقة. اأُ�صبُت مّرة اأخرى 
المّرة  بالتهاب رئة ُيدعى »بي �صي بي« وكانت فر�صة نجاتي هذه 
�صئيلة ب�صبب �صعف ج�صمي. تغّلبت على ذات الرئة، لكني تعّر�صت 
اأوردة،  التهاب  �صرطان،  مرعبة:  اأخرى  لأمرا�س  الم�صت�صفى  في 

مة.  ى: خثرة دماغية م�صمِّ واأخيرًا �صيء فظيع ُي�صمَّ
ب�صّدة،  م�صدومًا  حالتي  يتابع  ال��ذي  المعالج  الطبيب  هرمان  كان 
ئه كثيرًا. نجوت، مجّددًا، من اأ�صواأ الهجمات.  وقد حاولت اأن اأهدِّ
كان عليَّ فعًا اإنهاء »بنتاغونيا« خال وجودي في الم�صفى، فبداأت 
»لون  ال�صل�صلة،  من  اأخ��رى  رواي��ة  منها،  الرابع  الجزء  على  العمل 
ال�صيف«. ل زالت بع�س الأنابيب مزروعة في يدي، ما جعل الكتابة 

�صعبة نوعًا ما، لكني كنت ُملَزمًا بال�صتمرار.
)...( زارتني اأّمي خال ذلك الوقت، م�صتفيدة من اأحد الت�صريحات 
ال��دولرات  على  يح�صل  للم�صّنين كي  بمكر  كا�صترو  منحها  التي 
لم  ميامي.  اإلى  الطيران  غير  اآخر  لدّي خيار  ي�ك�ن  ل�م  الأم�يرك�ي�ة. 
لم  ت�صّوقها،  ر، رافقتها في م�صاوير  اأُحت�صَ اأني كنت  اأّم��ي  تاحظ 
اأخبرها عن مر�صي، لم اأخبرها بعد، حتى واأنا اأكتب هذه المذكرات 
في منت�صف 1990. التقطُت التهاب الرئة مجّددًا في ميامي، وعدت 
مبا�صرة اإلى الم�صت�صفى في نيويورك. بعد خروجي من الم�صت�صفى 
قّررت الذهاب اإلى اإ�صبانيا، اإلى منزل خورخي ومارغريتا الريفي، 

حيث باإمكاني تنّف�س القليل من الهواء النقي.
1988، وبينما كّنا في منتجع خورخي وهو  كان ذلك في خريف 
بيت ريفي ُيدعى »لو�س باخاري�س«، لمعت الفكرة لنا بتحرير ر�صالة 

مفتوحة اإلى فيديل كا�صترو نطالبه فيها باإجراء ا�صتفتاء عام على 
غرار ما فعل بينو�صيه في الت�صيلي. �صاألني خورخي اإعداد م�صّودة 
اإر�صالها  على  عزمنا  ثم  ووّقعناها.  معًا  عليها  عملنا  ثم  الر�صالة، 
ما  اإ�صافية.  تواقيع  على  الح�صول  ن�صتطع  لم  اإن  فقط  بتوقيَعينا 
كّتاب  تواقيع  بينها  ومن  تدّفقت  التواقيع  اآلف  اأن  بالفعل  ح�صل 
حائزين على »جائزة نوبل«. عملنا ب�صكل م�صعور في البيت دون 
كهرباء وماء. ن�صرت ال�صحف الر�صالة، وكان لها وقع �صدمة كبيرة 
من  اأ�صواأ  كا�صترو  دكتاتورية  اأن  الر�صالة  اأظهرت  كا�صترو.  على 

بينو�صيه، واأن من الم�صتحيل اأن ي�صمح با�صتفتاء عام.
مع  ممكن  ال��ح��وار  اأن  ب�صذاجة،  يعتقدون،  ممن  الكثيرين  على 
كل  اعتبر  الر�صالة:  بخ�صو�س  فعله  ردَّ  ��روا  ي��ت��ذكَّ اأن  كا�صترو، 
من  الأم��ي��رك��ي��ة«.  ال�صتخبارات  ل���»وك��ال��ة  عماء  عليها  الموّقعين 
بقاءه في  لكا�صترو  الذي كان ي�صمن  الوحيد  ال�صيء  اأن  الوا�صح 
الوليات  في  المهاجرة  الكوبية  الجالية  مع  فتح حوار  ال�صلطة هو 
المتحدة. ومن غير المعقول اأن كثيرًا من المنفيين وممن يعتبرون 
اأنف�صهم مفّكرين، كانوا على ا�صتعداد لفتح حوار مع كا�صترو. اإن 

وجهة نظر كهذه تتجاهل �صخ�صية كا�صترو وطموحه )...(.
ي�صافحون  وه���م  ل��ه��م  تلفزيونية  بلقطة  الحالمين  اق��ي��ن  ال��ب��وَّ ك��ل 
عليهم  �صيكون  �صيا�صيًا،  ب��ال��ت��ال��ي،  ب��ه،  والمرتبطين  ك��ا���ص��ت��رو، 
المركزية  الحديقة  في  منه  �صيتدّلون  ال��ذي  الم�صنقة  حبل  ر  ت�صوُّ
بهافانا، لأن ال�صعب الكوبي، كونه �صهمًا، �صيعّلقهم يومًا ما عندما 
ى لهذا ال�صعب هو اأن   تحين لحظة الحقيقة. العزاء الوحيد الذي تبقَّ
امات الدم. ولعل من الواجب اأن يغدو اأداء الق�صاء هنا  يتفادى حمَّ
در�صًا للم�صتقبل، في بلد مثل كوبا اأفرز عددًا هائًا من الأوغاد، 

المجرمين، الديماغوجيين والجبناء، على نحو ل يتنا�صب مطلقًا مع 
تعداد ال�صّكان.

)...( اأرى الآن اأنني اأقترب من نهاية هذه المقّدمة، تلك هي، اأي�صًا، 
نهايتي تقريبًا. لم اأقل الكثير عن الإي��دز، ل اأ�صتطيع. ل اأعرف ما 
هو. ل يعرف اأحد حقيقته، تحّدثت مع كثير من الأطباء وهو يبدو 
كمتاهة لمعظمهم. الأمرا�س المرتبطة به قابلة للعاج، لكن هو ذاته 
مختلف  مر�س  اأن��ه  على  اأ���ص��ادق  اأن  يمكنني  غام�صة.  حالة  يبدو 
الأمرا�س ظاهرة طبيعية، وكل �صيء  الأخ��رى.  الأمرا�س  عن كل 
طبيعي يكون غير كامل وتمكن مقاومته وتجاوزه. الإي��دز مر�س 
ليدّمر  الفعالية  لديه  اإن  الب�صرية،  الطبيعة  عن  غريبًا  ويبدو  كامل 
ب النوع الب�صري  الحياة باأكثر الأ�صكال وح�صية ونظامية. لم ُي�صَ
ر اأحيانًا باأن  بباء مفجع مثله. ثمة كمال �صيطاني يجعل المرء يفكِّ
لاإن�صان يدًا في خلقه. )...( بالرغم من كل معاناتي اأنا ممتن لأني 
الإمبراطورية  دول��ة  ف�صادًا،  ال��دول  اأكثر   انهيار  اأ�صهد  ع�صُت كي 
ال�صتالينية. اأنا ممتن، من جهة اأخرى، لأني �صاأغادر العالم متجّنبًا 

م�صاق احتمال اإهانات ال�صيخوخة.
بعد عودتي من الم�صت�صفى اإلى البيت، اقتربُت من لوحة على حائط 
ثت اإليه هكذا:  الغرفة ليفيرجيليو باينيرا )مات �صنة 1979( وتحدَّ
ا�صتمع اإلى ما اأريد قوله، اأريد ثاث �صنوات اأخرى لإنجاز عملي، 
اأن  اأح�صب  الب�صري.  الجن�س  معظم  من  اأنتقم  كي  �صنوات  ث��اث 
وجه فيرجيليو امتقع غيظًا لمثل هذا الطلب الآثم. اإنها تقريبًا ثاث 
ت منذ لحظة طلبي اليائ�س ذاك. نهايتي قريبة. اأتوّقع اأن  �صنوات مرَّ

اأحافظ على هدوئي وتما�صكي حتى النهاية.
�صكرًا، فيرجيليو. نيويورك، اآب 1990.

ب�صعارات  النا�صعة  ذاكرتنا  �صجلِّ  ف��ي  الجاهزة  والأح��ك��ام  المقولت  م��ن  الكثير 
ُمحت�صرة، بحاجة لي�س فقط اإلى اإبدال، واإنما اإلى ركل باأقدام الن�صيان. اإذ اإننا باقون 
فلم تعد مائمة  التاريخ،  لها في لحظة ما من  اإط��اٌق م�صبق  اأ�صرى قوالب �صنعها 
لراهننا ولطبيعة التحّولت الهائلة التي تمّر في العالم، بينما ن�صهد تراجعًا وا�صحًا، كمنظومة 
ثقافية ل تريد معالجة نف�صها في اإطارها العربي القوماني، وحتى في اإطارها العراقي المحّلي، 
ال�صا�صة  اأب��واب  على  ي�صيل  لعابًا  فتجده  بع�صه  عن  تتحّرى  ثقافيًا،  ت�صّظيًا  يعي�س  ال��ذي  ذاك 
وولئمهم، واآخر عنوانه اإخوانيات فارغة اأو عداء متبادل نابع من اأمرا�س معروفة في الو�صط 

الثقافي، هذا با�صتثناء اأولئك الذين ي�صّقون طريقهم بعناء، ل�صدقهم مع ذواتهم والآخرين.
»القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد  اأدمغتنا:  اإلى  اأذيالها  التي �صيقت  المقولت  واحدة من 
تقراأ«، ولنترك دوافع اإطاقها ومن كان وراء ذلك، باإطالة على واقع الكتاب ومنه اإلى القراءة 
في العراق. �صحيح اأن لدينا �صارَع كتب في بغداد، رّواده ُكُثر، نباهي به العالم اأجمع، اإل اأن 
رواجًا حقيقيًا على ال�صعيد المجتمعي، �صواء لموؤلفات عالمية وعربية وعراقية، لي�س بم�صتواه 
ين، �صوى في  المطلوب، الأمر الذي يعك�س تراجعًا تمّر به ثقافتنا، كونها با اأثر وتاأثير اجتماعيَّ

محيطها »النخبوي«.
اإن الكتاب اليوم، الذي ل ُيعير الجغرافيا اأهّميًة، لم يعبر عندنا اإلى الكثير من النفو�س، وهو 
ر ي�صافر با حقائب ويدخل الوعي باإرادة حامله، في القطار، محطة البا�س،  في العالم المتح�صّ
الأماكن العاّمة، المنتديات، ولأ�صباب التراجع في العراق تحديدًا، تبريرات كثيرة، لبع�صها ما 
�صغل العراق ب�صوء نظامه ال�صيا�صي في الثاثة عقود الأخيرة، حينما تقّدم الخوف مع الجوع 
لمزيد من الجهل والتجهيل، فتهاوت ثقافة اأجيال واأجيال، وتغلغل كل ما هو �صريع وباهت اإلى 
ب، اأمام اأعيننا، ال�صعبي المفرغ من  نفو�س عاّمة النا�س، حيث الأهزوجات والأقاويل، التي ُت�صرِّ
القيمة الثقافية، فغاب الكتاب غيبته. ولذا لي�س م�صتغربًا اأن طالبًا في كلية الهند�صة اأو العلوم 

ال�صيا�صية اأو حتى اللغات اأو التربية، ل يعرف من هو الجواهري اأو ال�صّياب. وبالطبع حالما 
حلَّ الخراب في مف�صَلي ال�صيا�صة والجتماع، لح في الثقافة خراٌب اأكبر، ان�صحب اأحيانًا على 

الذوق العام والُخلق الذي نرى اأمثولته حّية اأحيانًا.
ًا ب�صكل اأو باآخر لذاك الت�صّوه القديم، حيث الكيانات  ل نن�َس اأن ما اأعقب العام 2003، كان مكمِّ
المدنّية،  القيم  اندحار  وا�صتمرار  والفن،  للثقافة  الم�صّككة  والنظرة  المتجان�صة  غير  الجديدة 
د من اأن  والكتاب، حامل الأفكار وم�صّوقها، با جلي�س هذه المّرة، بحيث اأخذت الخ�صية تتج�صَّ

ن الفكر ذاته«. تتحّقق نبوءة قديمة لنيت�صه مفادها: »قرن اآخر من القّراء ويتعفَّ
اأجبرته واحدية نظام �صّدام على ترك  اأّل تحظى دعوة روائ��ي عراقي،  لذا يكون طبيعيًا جدًا 
العراق، باأّي ا�صتجابة، فالكاتب علي عبد العال �صاحب ت�صعة اأعمال اأدبية، بين ق�صة ورواية، 
ُطبعت جميعها خارج العراق، لبنان و�صوريا وال�صويد، راأى اأن من الواجب اإعادة طبع الإنتاج 
العراقي المن�صور خارج الباد، لدى موؤ�ص�صاتنا الحكومية المعنية بالن�صر، والأمر في حقيقته 
بعيد المنال، اإن لم يكن غير قابل للتحّقق اأ�صًا، في ظّل غياب ا�صتراتيجية وا�صحة ل�صناعة 
ثقافية واعدة، فما نراه من وزارة الثقافة، اأغلب الأحيان، لم يتجاوز كونه اإ�صافة اإلى كّم من 
َبَطٌر  باأنه  اإع��ادة طبع الإنتاج العراقي في الخارج  التقليدية. وهنا ُيو�َصم الحديث عن  الأن�صطة 
ومغالة، ف�صوق الكتاب يعي�س ورطته هذه الأيام مع الدلئل التي ت�صير الى ا�صمحال اأو�صال 
كبيرة من ج�صد الطبقة الو�صطى في العراق، التي ارتبطت بحّب القراءة �صمن الأن�صاق العائلية 
التي ُوجدت فيها. ناهيك بع�صرات الكتب والموؤلفات العراقية التي ت�صدر �صنويًا، وتجد الطريق 
وعرًا اأمام ت�صويقها وو�صولها الى المتلّقي العراقّي، لأ�صباب تتعّلق بدور الن�صر نف�صها وما تفّكر 

فيه من عوائد مالية، اأو بنهج باٍل في توزيعها.
حين راأينا باأن بغداد ل تقراأ. كل ذلك يدعونا اإلى اإخراج فعل القراءة من اإطاره النخبوي، مرجِّ
ح�شام ال�شراي

مذكرات
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ه����ذه ال��ق�����ش��ي��دة من 
قريباً  ي�شدر  دي���وان 
الغاوون«،  »دار  لدى 
المفتر�س �شدوره لدى  كان من 
في  للكتاب«  العامة  »الهيئة 
انتظرُت  بعدما  لكني  القاهرة، 
ط���وي���اًل ف��وج��ئ��ُت، وم���ن اأع��ل��ى 
ال��م�����ش��ت��وي��ات، ب��االع��ت��ذار عن 
قيل  ح�شبما  وال�شبب  اإ���ش��داره، 
العامة  »الهيئة  اعي  طبَّ اإن  لي 
اأغلب  طباعة  رف�شوا  للكتاب« 

الن�شو�س فيه الأ�شباب...

كنُت هنا
على َبردّيٍة من كتاِب الموتى الفرعوني

اأكتُب:
»يا ينبوع الأبِد،

هذا اأنا«.

كنُت هنا
في معبِد ممفي�س، بين البجعاِت البي�س 

على
ال��م�����ذب�����ح اأ����ص���رُب ج��ن��اح��ًا ف��ي م��وج��ٍة 

رٍة متحجِّ
م الموكَب عاريًا عن يدّي. واأتقدَّ

كان الم�صريوَن القدماء
يحفروَن ال�صماَء ِقممًا لأجداثهم،

يح�ُصونها بال�م�صاح�يِق وال�صلواِت
��ت��ه��ا اإل�����ى ال�����دوِد  ل���ص��ت��ئ�����ص��اِل ���ص��ه��يَّ

والعفونِة.

كنُت هنا
مع رم�صي�َس الثاني

عندما كان يبحُث عن هيكل يرفَعُه
فوق َقبره،

ولم يجد اإل اأخم�َس قدَميه
وياقوتَة عيَنيه.

كان اأبو الهول
اداٍت من الريِح المالح ي�صُع كمَّ

فوق �صفتيِّ الدلتا
لُيوقظها.

كنُت هنا
اأدهُن بالنورِة فجرًا عربيًا

ناقعًا كالإ�صفنج
عندما و�صَع مو�صى ع�صًا

في البحر الأح�مر
كمن ي�صُع ري�صًة في دواٍة

وير�صم بالأحمِر مامَح الخليقة
قبل اأن ي�صتجوَبه اللُه

ويخرَّ �صريعًا.
 

كنُت هنا
اأ�صيُح  الإغريقي،  ديوجين  برميل  في 
بالإ�صكندر: »اأَِزْح وجهَك عن �صم�صي«.

كان هيراقليط�س
د فوق �صفٍح هيلينّي يتمدَّ

ليقي�َس ال�صم�َس بحافِر قدِمه.
»وال�صاعقة

ك بدّفة الكوكب الإن�صاني«. ُتم�صِ
كانت جيو�ُس الإ�صكندر
تمرُّ تحت اأقدام خوفو.

 
كنُت هنا

على طرَف�ي �صريِر الجزيرِة العربيِة
عندما عاَنقْت بلقي�ُس �صليمان

وكليوباترا القي�صَر
اأ�صهُد كيف ُتفت�سُّ بكارُة اأر�سٍ

وكيَف ت�صتوي على العر�ِس
�صاقاْن.

 
كنُت هنا

في بيت بالف�صطاَط،

ة اأ�صتيقظ لأوِل مرَّ
ع�لى �ص�وِت مئذنة ُتعلن الفجَر

لأهالي ُبخارى والأندل�س.
 

كنُت هنا
ف�ي خ���ان الخليلي

عن�دما اأُنزل راأ�ُس الح�صين
من الرمِح

كعراٍق
ُينزل

من �صناِن التاأريخ.
 

كنُت هنا
ل دمًا يقطُر فوق النيل اأتاأمَّ

عندما كان الحّاج على �صليبه
فوق دجلة.

ري وكان النفَّ
ي�صاأل مولُه الوقفَة

التي لم يكتْبها:
ة. وقفة الُجثَّ

 
كنُت هنا

عندما في اإحدى المجاعات
راأيُت النيَل هيكًا عظميًا

معلَّقًا في ال�صاحاِت والأط��ف��اَل
�صرائَح في اأطباِق زوجِة الحاكم.

كانت جموع غفيرٌة
من موتى م�صر

تاأخُذ الفقراء
رهائن اإلى مقابرها

وتحتمي بمئذنِة الم�صجِد ال�صافعي.
 

كنُت هنا
عندما قّرر الحاكُم باأمر الله

ة لأوِل مرَّ
اأن ي�صيء القاهرَة بال�صموع

وكاَن الفقراُء
ُيطفئوَن هذه الأ�صا�صي�َس التي تحاوُل 

َق اأن ُتمزِّ
ليَل الله.

 
كنُت هنا

عندما دخَل نابليون اأر�َس م�صر
ولم يخرْج،

اأفكُّ مع �صامبليون
رموَز الهيروغليفية

ُت  والم�صاَّ �صُب  النُّ ُتنقل  كيَف  واأرى 
والأروقُة

. كال�صاحِف من حو�س نيٍل جفَّ
 

كنُت هنا
ُل بين المتو�صط والبحِر الأحمِر اأتجوَّ

ع��ن��دم��ا َف���ت���َح ال��م�����ص��ري��ون ال�����ص��ري��اَن 
الترابيَّ

ُمخ��ترميَن ُثقَب الإبرِة
التي بها اأُعيدْت

خياطُة جلباِب العالم.
وكان لوران�س

ط لتهريِب الجزيرِة العربية ُيخطِّ
من خزانِة ال�صلطاِن العثماني

في اإ�صطنبول.
 

كنُت هنا
عندما كان النيُل

مملوءًا بالزئبق
محرارًا للموِت العربي
كان نّخا�صون وغرباء

راِت والعبيَد والجريمَة يبيعون المخدِّ
في اأ�صواِق ال�صلطِة العربية.

 
كنُت هنا

عندما كان ديُك اأحمد �صوقي

ُر َحدقاِت اأبي الهول ينقِّ
لي�صيَح في فجر الع�صوِر الأولى،

واأمُّ كلثوم
تجرُح بال�صوِت الذي يرى،

حنجرَة اللغِة العربية.
 

كنُت هنا
عندما كان جمال عبد النا�صر
ُيخاطب خياَم القبائِل العربية

من على اأهرام خوفو
اأو فوَق ُظهور الدّباباِت ال�صوفياتية

وهو َيقراأ
ُمعلَّقَة القوميِة

التي ُكتبْت على ُجلوِد
ال�صهداِء العرب.

 
كنُت هنا

ممنوعًا من مغادرِة المطاِر
اأبحُث من نافذة الطائرة

عن وجه م�صر
َكمن ينظُر من ثقِب جداٍر

اإلى ال�صماء
كان ُبرُج الجزيرِة

د غيماٍت عربيًة َيت�صيَّ
ِخ�صيَة اأن ُتمطَر

فوق قاّراٍت اأخرى.

كنُت هنا
في قارٍب �صراعي فوَق النيل،
ونٍة �س في ُلفافِة تبٍغ َم�صُ اأَتنفَّ

ُهباَء التراويِح
والقدا�صاِت وال�صعوذاِت

في اأح�صاء م�صر.

كنُت هنا
غدًا.

1

الأطفال الذين لم ُتنجْبهم
في ذلك البيت ال�صغير...

وقفوا على العتبة يحّدقون بها
وجوههم مثيرة لل�صفقة
ثيابهم من م�صتقبل رّث

لكنها لم ت�صتطع انت�صالهم
�صمتك المم�ّس كان قفًا.

لي�س في الأمر اختاط جينات
ول دخان �صيجارة خلف باب مغلق

لكنها نظرتك... نظرتك ذات الأمل الحام�س
اإذ تكوي اأفكارها الخفي�صة.

لة بالحيرة رق�صَت اأنَت وطارت هي كِخرقٍة مبلَّ
لم ت�صمح لها اأن تن�صدل مع الليل

لم تاأذن لها اأن توقظ �صبحك ورائحة الخبز.
هي، لم تفهم كيف احتجزَت الوقت

فكل ما انتظرته،
اأن تباعد �صفَتيك... قليًا. 

2

يا حزني عليِك!
�صعرِك غجر الكام المرتحل

اطرقي الباب على الوقت
انزلقي نحو ال�صبح

ثم اأنه�صي الليل
دوري دوري...

بالرنين والأ�صابع الم�صبوغة
بكامهم الُم�صبل عند التواء الخ�صر

دوري دوري...
كاإع�صار ي�صرب الزمن

ولحظي يا ابنة الفتنة والكاآبة

كيف تيب�س الأح�صان
حين تمتّد النظرة.

طويًا تمتّد
طويًا، عبر ال�صنين والأودية.

دوري دوري...
اغزلي ما علق بك من اأجنحة

م�ّصدي الجرح القاطع كقو�س ال�صيف.
خلف الزجاج ثمة اأيام لجوجة

فانف�صي الكتب والأ�صطوانات و�صوت لوركا
نمل الأحام يدوخ وي�صقط
واأنت تدوخين ول ت�صقطين

لأنك ل تعرفين ال�صقوط
يا حزني عليِك

يا ابنتي اللقيطة
تعلمين اأن الحديث عن الحزن حزن اأي�صًا

لذا دوري وافرحي كاأرجوحة العيد
واإن لم ت�صتطيعي الفرح

عيه. فادَّ

3

)كم اأمطرت ال�صماء عندما...(

من المع�صم
كانت يدها

مغلولًة اإلى فراغ نظرته
ها المفرودة لم تكن تلويحًة كفُّ

على ارتجاف وداع
غب�ٌس راح يتكّثف خلفهما

مطٌر هطَل على الوجوه المر�صومة بقلم الفحم
ُحلَّ اأ�صود كثيٌر

وال�صواقي الراك�صة ابتلعت �صوَتيهما.
ل، ل ت�صتدر الآن،

الماء كثير
ل ت�صتدر الآن نحو البيا�س البا قلب.

4

ب�صمت
ب�صمت

نقطة
اإثر

نقطة
كانت

حياتها
تنّز

 تر�صح
ب... تت�صرَّ

5

وا�صل...
كما لْم

ٌة  وي�صبح للكام محطَّ
كما لْم

مايين من الأفعال
وا�صل...

غدًا،
تفتُح اأقفا�صها

تًة تجدها ميِّ
اإلى الموت اذهب

وقل: يا موت
غدًا قل: جاءتني الوردة

وفي يدي       الم�صمومة َعَلت
وفي يدي        لم تخلع �صوكها

وفي يدي        جّن الثلج
وفي يدي        لونها

وفي يدي         فراغ
في يدي

...

العام  تاأ�ّص�صت  �صعرية،  �صهرية، 
»م��وؤ���ص�����ص��ة  ل����دى  ت�����ص��در   ،2008
الموؤ�ص�صة  وهي  الثقافية«،  الغاوون 
ال��غ��اوون  »ن��ق��د«، دار  ل���: مجلة  الأم 
الغاوون  جمعية  وال��ت��وزي��ع،  للن�صر 
العالم ف��ي  العربي  ل���اأدب  للترويج 

رئي�شا التحرير
الدين �صرف  ماهر   � ع�ّصاف  زينب 

الر�شوم والكاريكاتور
�صحر برهان

االإخراج الفّني
مايا �صالم

المدير الم�شوؤول: زينب ع�ّصاف
العالقات العاّمة: كارمن �صمعون
�صابا ج��ول��ي��ا  المالية:  االإدارة 
»ال��غ��اوون«: ر�شوم  اأر�شيف 
اأ���ص��ام��ة بعلبكي  � اأح���م���د  ال��ل��ه  ع��ب��د 

لوغو الغاوون
تقدمة من الفنان اإميل منعم

مكتب التحرير
ال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة الأم���ي���رك���ي���ة � 
�صتريت  هينا   � ملفنديل   � مي�صيغين 
0013139089626 ت:   �  17953
 U.S.A: 17953 Hanna st
Melvindale MI 48122

مكتب االإدارة
ب:  ���������س.   � ب������ي������روت   � ل����ب����ن����ان 
 5626  �  113 ال��������ح��������م��������را  

ت: 0096171573886

المرا�شالت
info@alghawoon.com

موقع »الغاوون« على ال�شبكة
www.alghawoon.com

اال�شتراك ال�شنوي
لبنان: 20 دولرًا، الدول العربية: 50 
دولرًا. اأوروبا واأميركا: 70 دولرًا.

داعمون
�صليم ال�صحناوي

ف������ادي خ����ّي����اط � ح���ام���د ال��ع��ج��ان
ع��������ون ج���اب���ر  � ن�����دي�����م �����ص����وم����ط 
ن��ع��م��ة � اأح�����م�����د  ف�����ار������س ع�����دن�����ان 
)اإ�����ص����اف����ة اإل�������ى اأف���������راد داع���م���ي���ن 
���ل���وا ع�����دم ذك�����ر اأ����ص���م���ائ���ه���م( ف�������صّ
ات�����ص��ل  ل���م���ع���ا����ص���دة »ال�������غ�������اوون«   ■
ب���اأن  ع��ل��م��ًا   ،009613835106 ع��ل��ى 
دولر.  200 ع  ل��ل��ت��ب��رُّ الأدن�������ى  ال���ح���ّد 



َد ج�صمي... قُت اأطراَفها كي اأُمدِّ هذه خيمُة ال�صرق مزَّ
عبد المنعم رم�شان
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اأُقيمت  العربي«  ال�صعر  في  وكرد�صتان  »الُكرد  بعنوان  محا�صرة  في 
ر حيدر الحيدر خطاأ عجيبًا يجعلنا نطرح  في اأربيل، ارتكب الُمحا�صِ
عامات ا�صتفهام عن بقّية المعلومات الواردة في محا�صرته المذكورة، حيث 
ن�صب اإلى محمد مهدي الجواهري بيتًا �صهيرًا و�صيء ال�صيت ل�صاعر »البعث« 
ُم«  م الدنيا ول يتهدَّ �صالح مهدي عما�س: »بعٌث ت�صّيده الجماجُم والدُم/ تتهدَّ

م�صتبدًل كلمة »بعث« بكلمة »�صعب«!

في لهجة عتب وا�صحة، �صمن مقال هاجَم فيه المدير ال�صابق لاأمن 
بول  ا�صتذكر   ،)2010 اأي��ل��ول   25  - )الم�صتقبل  ال�صّيد  جميل  العام 
�صاوول دفاعه الم�صتميت عن اأن�صي الحاج حين ا�صتدعى جميل ال�صّيد �صاحَب 
رًا اأن�صي الحاج بذلك »في وقت  »لن«  اإلى مكتبه »واأ�صمعه عبارات نابّية«... مذكِّ
�س لمقام ال�صّيد اإل قّلة قليلة من اأهل الثقافة«، خاتمًا  لم يكن يجروؤ على التعرُّ

ر«! بمرارة: »نتمنى اأن يتذكَّ
ول نذيع �صّرًا اإذا قلنا اإن �صاوول الذي كان اأكثر المدافعين عن تجربة الحاج، 
بل واأول من تناول ديوان »لن« في درا�صة نقدية مو�ّصعة، عّبر عن خيبته مّرات 
عديدة اأمام الأ�صدقاء من »طعنات الغدر« التي تلّقاها من اأن�صي الذي - مقابل 
بع�س الم�صالح ال�صخ�صية - �صارك في »موؤامرات �صغيرة« هدفها النيل من 

تجربة بول �صاوول و�صخ�صه اأي�صًا.

مجلة »واوان«
نقدّية ر�شدّية ُيحرِّرها: ال�شاحك ب�شبب

الأدب��ي«  »الموقف  تن�صر مجلة  اليوم -  اإل��ى  الأول��ى -  على �صفحتها 
حاد الكّتاب العرب« في دم�صق( �صرطًا غريبًا  )�صهرية ت�صدر لدى »اتِّ

عجيبًا ل�صتقبال المواد، هو الآتي:
»ُتر�صل المو�صوعات مطبوعة اأو بخط وا�صح وعلى وجه واحد من الورقة، ول 

ُتقَبل اإل الن�صخة الأ�صلية«!!
د على  طبعًا هذا ال�صرط الذي يرف�س خيار اإر�صال المادة بوا�صطة الإيميل، يوؤكِّ
تخلُّف وبدائية لي�س محّرري المجلة فح�صب، بل جميع القائمين على �صوؤون 

»اتحاد الَكَباب« هذا!

للكتاب«  ق��رارًا بمقاطعة »معر�س عّمان  الدار »اتَّخذت، �صابقًا،  اإن  اإدري�س  قالت مديرة »دار الآداب« رنا 
ب�صبب �صطوة الرقيب« )الأخبار، 28 اأيلول 2010(. وهنا ن�صاأل الزميلة اإدري�س: وماذا عن معار�س الخليج؟ 
خذ مثل هذا القرار اإزاء »معر�س الريا�س« مثًا، والذي ت�صتب�صل للم�صاركة فيه كل عام رغم تمّتعه بمن�صوب  لَم لم تتَّ
مخيف من »�صطوة الرقيب«، بل وتوجيه الإهانة للدار نف�صها، وهو ما كتبه اأخوها �صماح اإدري�س )الأخبار، 31 اآذار 
ر  2009(، حتى اأنه، كما قال، فّكر في الن�صحاب »ثم اأقنعنا اأنف�َصنا باأننا نحمل ر�صالة قومية )...( لذا فاإن علينا اأن نمرِّ
ولو جزءًا من كتبنا واأهدافنا«! اإلى اأن يعود ويعترف: »وهو ما ل طاقة لنا عليه لأنه يعني خ�صارَة اآلف الدولرات«!

نحن ن�صاأل: لَم ل ن�صمع عن هذه »المواقف« اإل حين يتعّلق الأمر بالمعار�س الفقيرة ماديًا؟ ولَم يحّل مكانها النبطاح 
و»الر�صالة القومية« في المعار�س الُمربحة؟!

عنونت اإحدى المجّات العراقية غاف عددها الأخير بالندب وال�صراخ 
والقلق من تغييرات )ديكور( �صتح�صل في منزل الروائي الإنكليزي 
اآرثر كونان دويل، دون اأن تكتب كلمة واحدة عن منزل جبرا اإبراهيم جبرا في 
ر عن بكرة اأبيه بما فيه من روائع فّنية ومقتنيات  حّي المن�صور ببغداد، الذي ُدمِّ
نادرة، اإ�صافة اإلى رمزّيته كبيت لأحد الأدباء العرب البارزين الذين �صاهموا 

في �صنع الحداثة الأدبية.

يبدو اأن ل اأحد بعد اليوم ي�صتطيع مجاراة محمد �صلماوي، اأمين عام »اتحاد الكّتاب العرب«، في هزلياته 
و�صم�صراته الرخي�صة، حيث اأ�صدر بيانًا ُمخزيًا يوؤّيد فيه بل ويمتدح قرار الكويت بمنع الكثير من الكتب ما 
ابها، واإنما هو قرار ثقافي عام، علمنا اأنه ينطبق على كتب  هًا ب�صكل خا�س �صدَّ م�صر وُكتَّ دام هذا القرار »لي�س موجَّ
اأخرى غير م�صرية وغير عربية« )القب�س 27 اأيلول 2010(!! وجاء بيان �صلماوي تحيًة لبيان اآخر ُمخٍز طبعًا - و�صفه 
ف« )حرفيًا!( - اأ�صدرته »رابطة الأدباء في الكويت« يقّلل من �صاأن قرار المنع لأن »الكّتاب الذين  �صلماوي ب�»الم�صرِّ

ُمنعت كتبهم هذه لهم كتب كثيرة م�صموح بعر�صها في المعر�س«!!

 23 ال��ع��رب��ي،  )ال��ق��د���س  بنعزيز  محمد  المغربي  ال��ك��ات��ب  اّت��ه��م  بعدما 
حنا  »ي���اك  برنامج  ك��ات��َب  الإدري�����ص��ي  ال��ط��اه��ري  اأح��م��د  اأيلول2010( 
جيران« بال�صطو على رواية »يحدث الآن في م�صر« ليو�صف القعيد، ردَّ اأحد 
النّقاد المغاربة قائًا اإن فكرة رواية القعيد نف�صها م�صروقة من فيلم اإ�صباني 
عنوانه »مرحبًا �صّيدي المار�صال«... ما ا�صطرَّ القعيد اإلى الرّد بالنفي )جريدة 
»الراأي« الكويتية، 28 اأيلول 2010( لكن مع التذكير )بما ي�صبه العتراف( باأن 

م�صرحية غوغول »زيارة المفّت�س العام« »�صبقتنا جميعًا«!

»النقائ�س«، لكن بطبعتها القديمة وبا اأي اأثر للتجديد �صوى تغيير الأ�صماء، عادت اإلى ال�صاحة ال�صعرية 
الجزائرية من خال موقع »في�س بوك«، حيث يخو�س كل من ال�صعراء: رابح ظريف، بوزيد حرز الله، الزبير 
دردوخ، عبد العالي مزغي�س، معارَك هجائيًة امتّدت لتطاول �صعراء اآخرين مثل: عبد الله الهامل وعادل �صياد )الذي 
اأعلن ميتته ال�صعرية ودفن دواوينه منذ اأ�صهر(، كما ذكرت �صحيفة »ال�صرق الأو�صط« )26 اأيلول 2010(، اإ�صافة اإلى 
رئي�س »اتحاد الكّتاب الجزائريين« الحالي يو�صف �صقرة الذي هجاه بوزيد حرز الله بق�صيدة نقتطف منها: »اأتاني 
حاد تملَّكته/ اأ�صابع لي�س ُت�صبهها اليداِن/ لت�صمت  في منامي ما اأتاني/ فهاجت رغبتي وَنَوى ل�صاني/ )...( باأن الإتِّ
ه الأعمى ثماِنْي«. عن رزاياهم قليًا/ فهم في كلِّ حيٍن في امتهاِن/ ففي الدنيا، العجائُب هنَّ �صبٌع/ و�صرَن بح�صِّ


